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Introducere

Locul României în raport cu �Europa� � sau, mai precis spus, cu Occidentul sau cu þãrile
dezvoltate ale lumii � a fost ºi este o problemã crucialã pentru cultura românã modernã, ca ºi
pentru societatea româneascã actualã. De circa douã secole, Europa, înþeleasã în dimensiunea
ei de arhetip al Occidentului dezvoltat, a fost elementul principal de referinþã pentru societatea
româneascã, obiect al unor atitudini complexe, mergând de la admiraþie ºi dorinþa de imitaþie
pânã la teamã ºi respingere1. Cel mai adesea, aceastã raportare s-a fãcut din perspectiva
realitãþilor politice ºi, eventual, a legãturilor culturale. Dimensiunea economicã nu a lipsit însã
nici ea, ºi nici nu ar fi putut sã lipseascã, având în vedere acumularea deosebirilor de nivel de
dezvoltare dintre þara noastrã ºi þãrile dezvoltate, considerate a reprezenta �Europa�. Astãzi,
când România s-a apropiat decisiv de structurile europene ºi euroatlantice din punct de vedere
politic, iar oamenii obiºnuiþi laolaltã cu guvernanþii sunt tot mai obsedaþi de problematica
economicã, aceste �decalaje� sunt percepute mai acut decât oricând. Obsesia decalajelor
economice nu dã doar titlul unei cãrþi2, dar strãbate ca un fir roºu lucrãri ale economiºtilor,
sociologilor ºi (mai rar) istoricilor. Asemenea preocupãri pãtrund de obicei în atenþia publicã
mai puþin prin diagnoze asupra trecutului sau prezentului ºi mai mult prin estimãri asupra
intervalului de timp necesar pentru �ajungerea din urmã� a þãrilor dezvoltate sau prin oferta
de reþete pentru a grãbi recuperarea decalajelor. Inutil de adãugat faptul cã atât estimãrile, cât
ºi reþetele sunt influenþate mai mult de prezentul imediat decât de perspectiva duratei lungi ºi,
în consecinþã, sunt deconcertant de diverse ºi puþin fiabile3.

1. Murgescu 2000a.
2. Postelnicu, Postelnicu 2002.
3. Doar câteva exemple cu privire la fluctuaþiile estimãrilor din ultimele douã decenii cu privire

la intervalul de timp necesar României pentru recuperarea decalajelor faþã de þãrile dezvoltate
ale Europei. În 1990, într-un moment de optimism postrevoluþionar, economiºtii coordonaþi de
academicianul Tudorel Postolache care au elaborat Schiþa privind Strategia înfãptuirii economiei
de piaþã în România au fixat ca obiectiv atingerea standardului mediu european la indicatorii
de bazã privind consumul pe locuitor în orizontul anilor 1995-2002 (Postolache 1991:
784-786), deci 5-12 ani. Câþiva ani mai târziu, în contextul recesiunii anilor �90, proiecþii
mult mai pesimiste anticipau ajungerea din urmã a Portugaliei în ceea ce priveºte produsul
naþional brut pe cap de locuitor într-un interval de 68 de ani, iar a Suediei în 350 de ani
(Spineanu 1995: 463). În fine, în 2006, dupã câþiva ani de creºtere economicã ºi în preajma
aderãrii oficiale a României la Uniunea Europeanã, prim-ministrul de atunci, Cãlin Popescu-
-Tãriceanu, se arãta mult mai optimist, estimând cã România va putea recupera decalajele faþã
de alte state membre ale UE în 20 de ani dacã totul merge bine sau în 40 de ani dacã mediul
economic ºi politic este nefavorabil (http://www.ziare.com/actual/politica/12-29-2006/romania-
-ar-putea-recupera-decalajele-fata-de-ue-in-20-40-de-ani-53076, accesat la 25.02.2010).
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Scopul acestei cãrþi nu este de a adãuga încã o proiecþie futuristã celor deja existente ºi nici
de a propune o altã strategie infailibilã de depãºire a subdezvoltãrii. El este mult mai modest.

Pornind de la constatarea tot mai multor economiºti, istorici, sociologi ºi politologi cã
�istoria conteazã� (history matters), mi-am propus sã rãspund la câteva întrebãri: cum s-a
ajuns la decalajele de dezvoltare existente în Europa de astãzi? Când s-au acumulat
deosebirile de nivel economic dintre România ºi celelalte þãri europene? Au existat momente
când a fost posibilã depãºirea stãrii de subdezvoltare? De ce au eºuat aceste încercãri? Au
avut loc încercãri comparabile în alte þãri europene? Au reuºit ele? De ce? Cum? În ce fel
poate experienþa istoricã sã ajute la elaborarea unor politici eficiente în ziua de astãzi?

*

Se impun câteva precizãri preliminare. În zilele noastre existã deseori tendinþa de a
exprima decalajele economice în unitãþi de timp: de exemplu, la mijlocul deceniului trecut
Silviu Brucan aprecia cã þãrile europene postcomuniste sunt cu 10-15 ani în urma Europei
apusene din punct de vedere tehnologic4. Acest mod de a considera subdezvoltarea ca o
�rãmânere în urmã� nu a fost întotdeauna valabil ºi nici nu este necontestat în lumea
actualã. Pânã în secolul al XVIII-lea, diferenþele de dezvoltare economicã erau considerate
a proveni din deosebirile calitative dintre diferitele þãri/state/popoare, discuþiile purtându-se
asupra rolului climei ºi/sau al organizãrii politice ºi moravurilor în determinarea prosperitãþii
sau a mizeriei economice (ºi morale). Paradigma progresului ºi ideea cã omenirea trece
printr-un ºir de stadii obligatorii într-o evoluþie ascendentã s-au impus în Occident abia
începând cu a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea5 ºi au condus la apariþia ideii cã statele
mai puþin dezvoltate erau �rãmase în urmã�, idee însuºitã de elitele din celelalte þãri
europene în decursul secolului al XIX-lea. În cazul românesc, conºtientizarea �înapoierii�
a avut loc în al doilea sfert al secolului al XIX-lea. Este interesant faptul cã Dinicu Golescu,
care a cãlãtorit în Austria, Germania ºi Elveþia în anii 1824-1826, considera cã vina pentru
starea nemulþumitoare din Þara Româneascã aparþinea relei organizãri politice ºi economice,
nemenþionând vreo �rãmânere în urmã�6. În schimb, la sfârºitul deceniului urmãtor, Petrache
Poenaru generaliza astfel într-o cuvântare prilejuitã de încheierea anului ºcolar în iunie
1839: �Într-aceastã epocã de întrecere generalã pe stadiul progresului, ºcoalele româneºti
îºi grãbesc ºi ele pasul din zi în zi mai mult. Neamurile Europei [...] întinzându-ºi luminile
pânã la cele mai de pe urmã hotare ale coprinsului lor, au pus condiþie de nimicire pentru
oricare popul [care] va rãmânea în nemiºcare, în mijlocul înaintãrei obºteºti�7.

Odatã acceptatã ideea cã lipsa de dezvoltare era doar �rãmânere în urmã�, rezulta cã
þãrile �înapoiate� nu trebuiau decât sã le imite pe cele mai avansate pentru a ajunge ºi ele
în fericita situaþie de a fi dezvoltate. Cu timpul, au fost elaborate variate strategii de
accelerare a creºterii economice, în ideea cã aceasta este sinonimã cu dezvoltarea ºi asigurã
�ajungerea din urmã� a þãrilor dezvoltate. Rezultatele au fost uneori pozitive, dar de cele
mai multe ori departe de speranþele ºi eforturile investite. În consecinþã, unii analiºti au
început sã distingã între creºterea cantitativã a economiei ºi dezvoltarea economicã, vãzutã
ca o combinaþie de creºtere economicã ºi transformare calitativã a structurilor economice ºi
sociale. Au fost exprimate ºi opinii mai radicale, potrivit cãrora omenirea nu urmeazã în
ansamblul ei aceeaºi cale de dezvoltare, ºi în acest caz este greºit ca þãrile nedezvoltate sã
încerce sã le imite pe cele dezvoltate. Unele dintre aceste opinii au avut la origine argumente

4. Brucan 1996: 85.
5. Pollard 1968.
6. Golescu 1990.
7. Apud Murgescu M.-L. 1999: 51.
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�civilizaþionale�, care au pus în prim-plan deosebirile rasiale, religioase ºi/sau culturale
dintre diversele popoare. Altele au pornit de la ideea cã existenþa þãrilor dezvoltate creeazã
situaþii care împing þãrile mai puþin dezvoltate în poziþii de dependenþã ºi le limiteazã
posibilitãþile de afirmare economicã. În acest câmp de tensiuni teoretice, cu puternice
conotaþii ideologice, au luat naºtere numeroase teorii ale creºterii ºi dezvoltãrii economice8,
prea complexe pentru a fi ºi numai rezumate în aceastã introducere. Pentru analiza noastrã,
este suficient sã spunem acum cã teoriile economice actuale evitã sã mai considere deo-
sebirile de dezvoltare economicã drept simple decalaje temporale, preferând sã studieze
amplitudinea acestor decalaje în diverse momente istorice, dinamica lor pe termen lung ºi
mecanismele care le-au generat ºi întreþinut.

Cu unele începuturi în anii �70, dar amplificându-se în anii �90, în istoria economicã
s-au impus cercetãri care ºi-au propus mãsurarea decalajelor economice pe parcursul unor
lungi perioade de timp, precum ºi analiza evoluþiei lor istorice. Personalitãþile care au
marcat cel mai mult domeniul au fost, fãrã îndoialã, Paul Bairoch9 ºi Angus Maddison10.
Sub impulsul lor, problema decalajelor ºi a disparitãþilor economice ºi cea a transformãrilor
macroeconomice pe termen lung au fost dezbãtute intens la congresele internaþionale de
istorie economicã, precum ºi la alte reuniuni ºtiinþifice11. Pe lângã dimensiunea eco-
nometricã, de mãsurare a parametrilor economici pentru diverse momente istorice, studii
speciale au fost dedicate analizei mecanismelor care, în anumite circumstanþe istorice, au
îngãduit anumitor þãri ºi/sau regiuni sã depãºeascã starea de relativã subdezvoltare eco-
nomicã. Fãrã a ne referi la multitudinea de lucrãri consacrate în ultimele douã-trei decenii
succesului economic al statelor est-asiatice, trebuie sã amintim cartea lui Dieter Senghaas
cu privire la performanþa pozitivã a micilor þãri nord-europene12, precum ºi analiza com-
paratã a lui Ulrich Menzel referitoare la experienþa istoricã a Elveþiei, Danemarcei, Suediei
ºi Canadei13. Totodatã, în ultima sa lucrare majorã, Sidney Pollard a încercat sã evidenþieze
mecanismele prin care, în Evul Mediu ºi în epoca modernã, regiuni marginale ale Europei
au reuºit sã se plaseze uneori în avangarda dezvoltãrii economice14. Existã deci un corpus de
cercetãri la care se poate raporta investigaþia noastrã.

8. Analize eficiente de ansamblu ale acestor teorii la Arndt 1987, Anderson 1991, Schuurman
1993, Menzel 1995, Drukker 2006. Critici radicale ale teoriilor dezvoltãrii la Douthwaite
1992, Sklair 1994 ºi Gillespie 2001. Antologii, cuprinzând textele fundamentale: Becker,
Burmeister 1991; Solow 2001; Mookherjee, 2001. Un manual cuprinzãtor: Cypher, Dietz
1997. O recentã încercare de a privi analitic ansamblul problematicii dezvoltãrii ºi discre-
panþelor economice în Acemolu 2009).

9. Bairoch (1976) reprezintã o primã încercare de a calcula produsul intern brut al þãrilor
europene în perioada 1800-1973. Totodatã, Bairoch a încercat sã estimeze diferenþele de nivel
economic din perioada premergãtoare revoluþiei industriale (Bairoch 1979). Pentru o prezentare
polemicã a punctelor sale de vedere vezi Bairoch 1993. De vãzut ºi sinteza sa de istorie
economicã (Bairoch 1997).

10. Dupã mai multe lucrãri dedicate creºterii economice din diferite þãri sau studiului sintetic al
factorilor care au influenþat dinamica economicã a lumii, Angus Maddison prezintã calculele
ºi argumentele sale analitice cu privire la evoluþia economicã a lumii în secolele XIX-XX
(Maddison 1995) ºi pe ansamblul celui de-al doilea mileniu (Maddison 2001).

11. Bairoch, Lévy-Leboyer 1981; Chirot 2004 (ediþia originalã 1989); Good 1994; Maddison,
Van der Wee 1994; Aldcroft, Catterall 1996.

12. Senghaas 1982.
13. Menzel 1988.
14. Pollard 1997.
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Evident, atunci când ne propunem sã investigãm acumularea decalajelor economice,
trebuie sã alegem indicatorii la care vom face apel. În analizele lor referitoare la economiile
actuale, economiºtii utilizeazã cu precãdere produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor,
considerat cel mai potrivit indicator sintetic al nivelului unei economii. Dezideratul nostru
ar fi deci sã comparãm PIB/locuitor din România cu cel din alte þãri, atât sincronic (pentru
acelaºi an), cât ºi diacronic (urmãrind evoluþia în timp a acestui indicator). O primã
problemã este aceea cã PIB este un indicator relativ nou, care s-a impus prin Sistemul
Conturilor Naþionale instituit de ONU în 1953, folosit în statistica româneascã abia dupã
revoluþia din 1989. Din fericire însã, mai întâi Paul Bairoch ºi apoi Angus Maddison ºi-au
asumat sarcina de a calcula retrospectiv PIB, primul pentru diversele þãri europene dupã
180015, iar cel de-al doilea pentru cea mai mare parte a lumii în perioada 1820-1992,
realizând totodatã ºi unele proiecþii retroactive pânã la începutul erei creºtine16. Angus
Maddison a rezolvat ºi o altã dificultate care priveºte compararea internaþionalã a indi-
catorilor economici în expresie monetarã: astfel, economiºtii au constatat cã produsul
intern brut, chiar ºi atunci când este convertit într-o valutã standard potrivit ratelor de
schimb medii curente, incorporeazã distorsiuni generate de nivelul diferit al preþurilor ºi
salariilor din diferitele þãri; de aceea, la nivel mondial a fost lansat un Proiect de Comparare
Internaþionalã, care a elaborat o metodologie ºi indicatori pentru recalcularea PIB la paritatea
puterii de cumpãrare (PPP), metodã care s-a impus în analizele economice17 ºi care a fost
aplicatã ºi de Angus Maddison pentru seriile sale de date cu privire la evoluþia istoricã a PIB.

Existã însã ºi unele probleme în folosirea seriilor PIB la PPP calculate de Maddison.
Prima ºi cea mai serioasã dintre acestea provine din faptul cã Angus Maddison nu oferã date
ferme pentru România înainte de anul 1926, datele incluse în unele tabele pentru perioade
anterioare fiind doar estimãri ultraaproximative bazate pe extrapolãri ºi regresii18; la
rândul sãu, Paul Bairoch, ale cãrui calcule reprezintã o etapã anterioarã a cercetãrii, a
inclus în unele tabele date începând cu 180019, dar a fãcut acest lucru luându-ºi toate
precauþiile ºi avertizând asupra inerentei lipse de precizie a estimãrilor sale. O altã dificultate
provine din contestãrile efectuate de unii dintre istoricii economiei, care au propus seturi
alternative de date pentru diversele þãri europene ºi care atestã absenþa unui consens al
specialiºtilor în ceea ce priveºte validitatea calculelor lui Paul Bairoch ºi Angus Maddison20.
Alta, mai generalã, are la origine limitele PIB în reflectarea nivelului general de dezvoltare
al unei þãri; astfel, pornind de la exemplul clasic al statelor arabe al cãror PIB a fost
�umflat� temporar de veniturile petroliere, s-a constatat cã indicatorii din Sistemul
Conturilor Naþionale eludeazã alte aspecte mai subtile ale vieþii sociale, care determinã atât
nivelul de dezvoltare al unei þãri, cât ºi perspectivele acesteia de menþinere durabilã a unui
standard material ridicat. În consecinþã, mulþi specialiºti contestã relevanþa PIB ºi solicitã
luarea în considerare ºi a altor indicatori �alternativi�21. Programul Naþiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) a elaborat un asemenea indicator mai cuprinzãtor, numit Indicele
Dezvoltãrii Umane (IDU), care combinã PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpãrare

15. Bairoch 1976.
16. Maddison 1995; Maddison 2001; Maddison 2003.
17. O bunã prezentare în limba românã a acestei problematici la Wagner, ªtefãnescu, 1999. Vezi

ºi Ark 1993.
18. Maddison 2003: 92.
19. Bairoch 1997: II, 252-253.
20. Good 1994b; Good 1997; Good, Ma 1999; Prados de la Escosura 2000.
21. Anderson 1991.
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(PPP) cu nivelul de educaþie ºi cu speranþa medie de viaþã la naºtere22. Date comparative
privind IDU avem însã numai începând de la sfârºitul anilor 198023, ºi recalcularea sa
retrospectivã se loveºte de dificultãþi încã ºi mai mari decât recalcularea PIB.

Având în vedere toate aceste dificultãþi, vom folosi în analiza noastrã atât indicatorii
calculaþi de Paul Bairoch, Angus Maddison ºi David Good, cât ºi toate celelalte statistici
istorice disponibile, inclusiv cele referitoare la indicatori mai puþin sintetici, dar nu mai
puþin relevanþi, cum ar fi datele demografice de bazã, structura forþei de muncã, nivelul ºi
structura producþiei, schimburilor ºi consumului, indicatori social-culturali etc. Din fericire,
dispunem de trei �radiografii� ale economiei româneºti, cuprinzând serii de date statistice
comparative pentru trei momente importante ale secolului XX: 193824, 194725 ºi 198926. Pe
lângã acestea, serii lungi de date statistice pentru perioada 1859-1947 a publicat Victor
Axenciuc27 . În fine, informaþiile referitoare la România pot fi comparate cu bogatele
statistici istorice alcãtuite de Brian Mitchell, care cuprind date ce încep, pentru multe þãri
europene, încã din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea28.

Folosirea acestor baze de date statistice tinde sã restrângã cercetarea la secolul XX, cu
o eventualã extindere spre ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. De altfel, acesta este ºi
orizontul temporal pe care l-au folosit majoritatea specialiºtilor de pânã acum. Economiºtii
rareori coboarã înainte de al doilea rãzboi mondial, iar David Good nu merge mai devreme
de 1870. De altfel, ar exista ºi un argument în acest sens: dupã cum remarca Paul Bairoch,
decalajele de dezvoltare dintre societãþile preindustriale (deci, cu alte cuvinte, anterioare
secolului al XIX-lea) au fost relativ mici, apariþia marilor disparitãþi fiind un fenomen al
ultimelor douã secole29. În aceste condiþii, o istorie a decalajelor economice ar trebui sã se
concentreze pe ultimele douã secole. Maddison este ºi el de acord cu faptul cã accelerarea
creºterii ºi amplificarea decalajelor economice au avut loc abia dupã 1800 (chiar 1820), dar
atrage totodatã atenþia asupra faptului cã dezvoltarea din ultimele douã secole a fost în mare
mãsurã determinatã de acumulãrile de dinainte de 180030. Participanþii la Conferinþa de la
Bellagio dedicatã originilor înapoierii economice a Europei rãsãritene au ajuns la o concluzie
similarã: decalajele economice dintre Europa Apuseanã ºi Europa Rãsãriteanã îºi au originea
cu mult înainte de integrarea celei din urmã în piaþa mondialã dominatã de Occident31.
Cercetãtorii istoriei economice mai îndepãrtate sunt de acord cã decalajele economice
Est-Vest din Europa au devenit semnificative încã din Evul Mediu, atunci când pro-
ductivitatea agricolã a Occidentului a crescut mult mai rapid decât în Europa Rãsãriteanã.
Totuºi, aceastã cercetare era greu de pornit atât de devreme, îndeosebi din cauza lipsei
informaþiilor cantitative relevante. În faþa acestor dileme ºi dificultãþi, am optat pentru
începerea acestui studiu cu perioada din preajma anului 1500. Opþiunea de a extinde analiza
asupra întregii perioade de la 1500 pânã astãzi nu este singularã în istoria economicã32.

22. Wagner, ªtefãnescu 1999: 20-21.
23. Grigorescu 1993.
24. Dobre 1996a.
25. Dobre 1996b.
26. Grigorescu 1993.
27. Axenciuc. Multe dintre datele prelucrate de Axenciuc, Dobre ºi Grigorescu au fost incluse ºi

în Postolache 1991.
28. Mitchell 2003.
29. Bairoch 1979.
30. Maddison 2001: 17-18.
31. Chirot 1989: 3.
32. Opþiuni similare: Kennedy 1987; Bairoch 1997; Aldcroft, Sutcliffe 1999.
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Uneori, ea a fost folositã pornind de la ideea cã secolul al XVI-lea reprezintã începutul
capitalismului ºi a sistemului mondial modern în istoria omenirii33. Chiar dacã nu îm-
pãrtãºesc aceastã opinie34 , este evident faptul cã dupã 1500 diviziunea internaþionalã a
muncii s-a intensificat, ºi cã rolul constrângerilor exogene a crescut pentru toate regiunile
continentului european. Totodatã, cinci secole reprezintã un interval suficient de mare
pentru a conferi pertinenþã analizei referitoare la dezvoltarea economicã pe termen lung a
periferiilor europene.

O a doua opþiune a privit dimensiunea comparatistã a acestei cercetãri35. Componenta
comparatistã este inevitabilã atunci când se evalueazã performanþa economicã a unei þãri sau
regiuni. De multe ori, comparaþiile sunt realizate însã mai mult implicit, în raport cu un
model considerat �normal� de dezvoltare economicã, model selectat de obicei dintre þãrile
avansate, a cãror situaþie este de altfel ºi mai bine cunoscutã istoriografic ºi pentru care
datele relevante sunt mai accesibile. Nu am optat pentru acest tip de comparaþie. De altfel,
teoria economicã ºi experienþa istoricã au demonstrat pluralitatea cãilor de dezvoltare. În
consecinþã, pornind de la întrebarea centralã a acestei cãrþi � când ºi cum s-au acumulat
deosebirile de nivel economic dintre România ºi celelalte þãri europene? �, am cãutat sã
investigãm în ce mãsurã evoluþia României se aseamãnã sau se deosebeºte de cea a altor þãri
europene, care la începutul intervalului de timp studiat aveau niveluri de dezvoltare relativ
apropiate de cel al teritoriilor româneºti. Lista þãrilor ºi/sau a regiunilor care pe la 1500
erau asemãnãtor de (sub)dezvoltate ca Þãrile Române este însã destul de mare, iar între-
prinderea unei comparaþii de ansamblu cu toate acestea ar fi depãºit posibilitãþile unei
cercetãri individuale. Pe de altã parte, comparaþia cu o singurã þarã sau regiune ar fi fost
insuficientã pentru a rãspunde întrebãrilor esenþiale legate de specificitatea sau dimpotrivã
nespecificitatea evoluþiei româneºti: în ce mãsurã a fost determinatã performanþa economicã
a României de poziþia geograficã a þãrii? Care a fost rolul apartenenþei precumpãnitoare la
creºtinãtatea orientalã (ortodoxã)? Dar cel al diverºilor (ºi schimbãtorilor) factori politici?
Sau cel al conjuncturilor economiei mondiale?

Pentru a putea rãspunde mai bine tuturor acestor întrebãri, am ales trei cazuri privilegiate
de comparaþie: Danemarca, Irlanda ºi Serbia. Toate aceste þãri erau pe la 1500 asemãnãtoare
din punct de vedere economic cu Þãrile Române: erau zone relativ slab dezvoltate în
context european, cu populaþii relativ rare ºi preponderent rurale, cu randamente mediocre
în producþia vegetalã ºi exporturi animaliere semnificative spre zone mai dezvoltate eco-
nomic. În ciuda acestor asemãnãri iniþiale, Danemarca ºi Irlanda au reuºit, în momente
istorice diferite, sã depãºeascã durabil starea de subdezvoltare, pe când Serbia ºi România
încã nu. Avem deci douã cazuri istorice de succes relativ ºi douã cazuri istorice de eºec
relativ, care totodatã îngãduie suficiente comparaþii pentru identificarea ºi evaluarea cauzelor
asemãnãrilor ºi respectiv a deosebirilor dintre evoluþia economicã a României ºi cea a
celorlalte þãri europene. Astfel, din punctul de vedere al plasãrii geografice ºi al dis-
ponibilitãþii legãturilor maritime, Danemarca ºi Irlanda au o situaþie net deosebitã de cea a
României ºi a Serbiei. Din punct de vedere confesional, Danemarca a adoptat Reforma încã
din secolul al XVI-lea ºi este majoritar luteranã, Irlanda este majoritar catolicã, iar Serbia

33. Wallerstein 1979; Wallerstein 1992-1993 (ediþia originalã 1974-1989).
34. Am analizat rolul secolului al XVI-lea în evoluþia decalajelor economice Est-Vest la nivel

european în Murgescu 1995a.
35. Pentru tipologia ºi problemele analitice ale metodei comparatiste în studiile istorice, vezi

îndeosebi Haupt, Kocka 1996 ºi Kaelble 1999.
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ºi cu România majoritar ortodoxe. Irlanda ºi Serbia s-au aflat lungi perioade de timp sub
stãpânire strãinã directã, în timp ce Danemarca a existat de-a lungul întregului interval
studiat ca stat independent; spaþiul românesc a avut evoluþii deosebite din acest punct de
vedere, unele teritorii fiind înglobate în imperii mai mari, în timp ce altele ºi-au conservat
entitatea politicã distinctã. Credem cã elementele reliefate mai sus sunt suficiente pentru a
justifica interesul unui studiu comparat al acestor patru þãri. În ce mãsurã acest studiu
comparativ poate aduce elemente cognitive noi ºi rãspunsuri la întrebãrile pe care ni le-am
pus mai sus, aceasta se va putea vedea doar la capãtul analizei noastre.

*

Datoriile de recunoºtinþã acumulate de-a lungul celor aproape 12 ani în care am lucrat
la aceastã carte sunt numeroase.

În plan instituþional, cercetarea mea a fost sprijinitã mai întâi de o bursã Roman Herzog
acordatã de Fundaþia Alexander von Humboldt pe baza unei finanþãri din partea Fundaþiei
Hertie, care mi-a îngãduit sã realizez o mare parte din documentarea generalã în bibliotecile
din Germania. Participarea la programul DAAD Geschichte Südosteuropas als europäische
Geschichte (2001-2004) coordonat de prof. Holm Sundhaussen mi-a permis sã cunosc direct
ºi sã dezbat cu colegi din diverse þãri realitãþile ºi problemele istorice din alte pãrþi ale
Europei sud-estice, inclusiv din Serbia. Perioadele în care am activat ca visiting professor la
Pittsburgh University ºi la Central European University, Budapesta, mi-au îngãduit sã-mi
completez documentarea ºi sã dezbat diverse aspecte ale proiectului cu colegi din aceste
universitãþi. În anii 2006-2008 am putut coopera cu colegi din mai multe centre universitare
ºi de cercetare din þarã graþie grantului CNCSIS A_C nr. 47/2006, Procesul de integrare a
României în economia europeanã. Dimensiuni istorice ºi contemporane. În fine, dar nu în
cele din urmã, redactarea textului propriu-zis al acestei cãrþi mi-a fost uºuratã de un stagiu
de cercetare gãzduit într-un mod foarte liberal de cãtre Geisteswissenschaftliches Zentrum
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas din Leipzig (prof. Stefan Troebst) ºi prin sprijinul
primit de la Fundaþia Volkswagen prin programul Agrarismus in Ostmitteleuropa �
Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne.

Un numãr relativ mare de colegi ºi prieteni m-au ajutat în diverse faze ale elaborãrii
acestei cãrþi. La începuturile ei stã o masã rotundã � Locul României în lume ºi problema
decalajelor � pe care am organizat-o în iunie 1998 în gãzduirea Bãncii Naþionale a României
ºi la care au binevoit sã participe guvernatorul Mugur Isãrescu, Daniel Dãianu, la acea datã
ministru al Finanþelor, profesorul Constantin Ionete, regretatul profesor Alexandru Duþu ºi
Victor Axenciuc, patriarhul cercetãrilor cantitative asupra istoriei economice a României.
Profesorul Holm Sundhaussen, care mi-a fost mentor în timpul stagiului prilejuit de bursa
Roman Herzog la Osteuropa-Institut din cadrul Freie Universität Berlin, a fost un partener
de discuþii intensive atât în conceperea generalã a proiectului, cât ºi în elucidarea unora
dintre aspectele concrete ale înapoierii istorice a Serbiei ºi României. Discuþiile cu mai
tinerii mei colegi dr. Dietmar Müller ºi dr. Angela Harre au fost un stimul permanent, iar
observaþiile ºi sprijinul lor constant m-au ajutat enorm în ducerea la bun sfârºit a acestei
cãrþi. Angela Harre mi-a prilejuit ºi întâlnirea cu doamna profesoarã Helga Schultz, care s-a
dovedit nu numai un valoros partener de dialog intelectual, dar ºi un prieten ale cãrui
încurajãri au reprezentat un stimul bine-venit pentru finalizarea cãrþii. Dr. Bernard Hagerty
(Pittsburgh) ºi prof. Frank Barry (Dublin) m-au ajutat în lãmurirea unor aspecte ale istoriei
Irlandei, iar prof. Milan Ristoviä (Belgrad) în cunoaºterea istoriei Serbiei ºi Iugoslaviei.
Diverse probleme subsumate tematicii generale ale cãrþii le-am discutat numeroºi colegi;
cum enumerarea completã ar fi mult prea lungã (ºi supusã riscului omenesc al uitãrii),
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menþionez acum în ordine alfabeticã doar câþiva dintre aceºtia: Sorin Antohi, Florin Bonciu,
Bob Donorummo, Eugen Ghiorghiþã, Armin Heinen, Jacek Kochanowicz, Florentina Niþu,
Vladimir Pasti, Werner Troesken ºi Jan Luiten van Zanden. Foºtii mei studenþi Angela
Toader, Andrei Florin Sora ºi Adelina Oana ªtefan, azi deja doctoranzi sau doctori, m-au
ajutat consistent în activitatea de documentare pentru unele dintre capitolele acestei cãrþi.
Unele probleme subsumate tematicii acestei cãrþi au fost expuse în cadrul cursurilor pe care
le-am susþinut la Universitatea din Bucureºti ºi la Central European University, iar
doctoranzii ºi studenþii mei, prin interesul arãtat pentru aceste cursuri, prin întrebãrile ºi
prin curiozitatea lor intelectualã, m-au obligat ºi totodatã m-au ajutat sã merg la esenþe ºi
sã-mi clarific mereu ideile ºi informaþiile. În fine, dar nu în cele din urmã, soþia mea, ea
însãºi istoric, a fost un exigent partener de dialog ºi un stimul constant, iar sprijinul întregii
familii pentru ducerea la bun sfârºit a proiectului a fost esenþial, mai ales în ultimele luni de
intensã redactare.

Mulþumiri speciale se cuvin ºi Editurii Polirom, care a acceptat sã publice aceastã carte,
în pofida dimensiunilor sale ºi a conjuncturii economice dificile din acest an.

Acestea fiind spuse, responsabilitatea neîmplinirilor acestei cãrþi îmi revine în exclu-
sivitate. Unele dintre aceste scãderi puteau fi preîntâmpinate printr-un plus de erudiþie ºi de
atenþie. Altele erau inevitabile datã fiind vastitatea problematicii ºi a perioadei tratate. În
fine, o parte dintre riscuri au fost asumate conºtient atunci când am optat pentru prezentarea
tranºantã a concluziilor la care am ajuns chiar ºi atunci când ele se despart de opiniile
dominante în istoriografie ºi/sau în cultura de masã. Dincolo însã de aceste limite ºi
neîmpliniri, dacã ideile ºi abordãrile din aceastã carte vor stimula cercetarea istoricã ºi vor
ajuta la conturarea realistã a dezbaterilor publice cu privire la problematica recuperãrii
decalajelor economice, atunci demersul meu îºi va fi atins scopul.

15 martie 2010
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I. Epoca modernã timpurie

I.1. Aspecte definitorii ale modernitãþii timpurii

Perioada dintre anii 1500-1800 este tot mai mult consideratã de istorici ca o epocã istoricã
relativ omogenã ºi unitarã în interiorul sãu ºi totodatã deosebitã atât faþã de Evul Mediu
propriu-zis, cât ºi faþã de secolul al XIX-lea (epoca modernã propriu-zisã). Prin convenþie,
aceastã perioadã tinde sã fie numitã epoca modernã timpurie1. Trãsãturile sale au fost astfel
sintetizate de istoricul german Rudolf Vierhaus:

...persistenþa unui peisaj dominat de agriculturã ºi de viaþa ruralã, cu unele regiuni
meºteºugãreºti ºi cu o lentã îndesire a reþelei de oraºe ºi cãi de comunicaþie; un mod
de viaþã determinat de hrana limitatã, recolte ratate, epidemii ºi rãzboaie; dominaþia
socialã a proprietãþii funciare, dominaþia politicã a nobilimii, ascensiunea economicã
a unor pãrþi ale burgheziei urbane ºi ascensiunea profesionalã a elitelor burgheze
funcþionale; afirmarea suveranitãþii statale faþã de exterior ºi a monopolului exercitãrii
violenþei în interior în cazul statelor monarhice, care însã, chiar ºi atunci când reuºesc sã
limiteze puterea politicã a stãrilor privilegiate, îngãduie pãstrarea drepturilor speciale
ºi a instituþiilor regionale ºi de stãri, menþinând astfel armãtura societãþii privilegiilor
de stãri; raportul dintre orientarea spiritualã ºi cea lumeascã este determinat de Biserica
de stat, formarea confesiunilor ºi a sectelor, tensiunea dintre disciplina ecleziasticã ºi
pioºenia popularã, monopolul educaþional al Bisericii, critica ºtiinþificã ºi miºcãrile de
reformã din interiorul Bisericii; expansiunea transoceanicã a puterilor europene,
geneza comerþului mondial ºi a unor conflicte militare globale, formarea diplomaþiei
internaþionale, a unui drept codificat al popoarelor ºi a unui practicat ius publicum
europaeum; înflorirea ºtiinþei moderne, a criticii filosofice, istorice ºi literare, ºi a
teoriilor raþiunii de stat; crescânda alfabetizare ºi apariþia spaþiului public de comunicare2.

Deºi amplã ºi cuprinzãtoare, aceastã enumerare nu epuizeazã totalitatea caracteristicilor
perioadei dintre anii 1500 ºi 1800. Din punctul de vedere al istoriei economice, ar trebui
neapãrat amintite sporirea ponderii schimburilor în raport cu autoconsumul, afirmarea unui
set de instituþii specifice economiei de piaþã, precum ºi lenta, dar totuºi reala creºtere a
stocului de bunuri economice durabile pe cap de locuitor.

Analizele referitoare la istoria economicã a epocii moderne timpurii au fost multã vreme
dominate de discuþii megateoretice cu privire la conceptul de capitalism, la trecerea unei

1. Pentru o discuþie mai largã despre acest concept ºi implicaþiile sale pentru periodizarea
istoriei, cu bibliografia aferentã vezi Murgescu 2001.

2. Vierhaus 1992: 24-25.
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pãrþi a lumii (respectiv a Occidentului) la capitalism ºi la implicaþiile acestei tranziþii ºi
ale capitalismului asupra celorlalte pãrþi ale lumii, precum ºi asupra omenirii în ansamblul
sãu. Alte studii, fãrã a ocoli ancorarea teoreticã, se focalizeazã mai mult asupra unor
aspecte concrete referitoare la funcþionarea economiilor moderne timpurii, ºi cautã sã
compare aceste economii atât între ele, cât ºi cu economiile medievale ºi cu economiile
secolelor XIX-XX3 .

Orice discuþie despre economiile secolelor XVI-XVIII trebuie sã porneascã de la
constatarea cã, per total, o parte covârºitoare a populaþiei locuia în mediul rural ºi avea ca
ocupaþie principalã agricultura. Desigur, procentele variau de la o þarã la alta, dar, exceptând
câteva mici regiuni mai intens urbanizate, raportul rural-urban se situa la circa 9:1 din
populaþia Europei, iar progresele de ansamblu ale urbanizãrii au fost destul de modeste în
intervalul 1500-1800. În aceste condiþii, producþia pentru subzistenþã a rãmas precum-
pãnitoare, majoritatea persoanelor aspirând sã-ºi asigure o parte cât mai mare a consumului
din resurse proprii. Exceptând câteva comunitãþi puþin numeroase de vânãtori-culegãtori ºi
crescãtori de animale, cea mai mare parte a societãþilor epocii moderne timpurii se bazau în
primul rând pe culturile de plante în asigurarea subzistenþei. În perioada de dinainte de 1500
se conturaserã în lume trei mari tipuri de civilizaþii agricole: civilizaþii ale cerealelor,
civilizaþii ale orezului ºi civilizaþii ale porumbului. Dupã 1500, intensificarea contactelor
dintre civilizaþii în contextul marilor descoperiri geografice au condus ºi la transferuri de
plante între acestea. Astfel, europenii au introdus cerealele ºi viþa-de-vie în America ºi au
aclimatizat în Europa porumbul, tomatele ºi cartoful. Porumbul a fost introdus ºi în China,
în timp ce orezul a început sã fie cultivat ºi în unele zone restrânse din Europa. Aceste
transferuri de plante au condus la sporuri ale producþiei totale, ale productivitãþii pe unitatea
de suprafaþã ºi uneori ale productivitãþii pe lucrãtor agricol, ceea ce a generat disponibilitãþi
mai mari pentru creºterea sectoarelor nealimentare ale economiei. Sporuri de productivitate
au fost realizate ºi la culturile tradiþionale de cereale, îndeosebi în Europa nord-vesticã,
unde cãtre 1800 raportul recoltã-sãmânþã a depãºit 11:1 la grâu, în timp ce media europeanã
se situa undeva între 6:1 ºi 4:1. Toate acestea au stimulat dezvoltarea meºteºugurilor ºi a
manufacturilor, precum ºi a sectorului serviciilor. Lista activitãþilor din sectorul prelucrãtor
care au înregistrat progrese este prea lungã pentru a îngãdui o prezentare exhaustivã.
Sectorul textil, construcþiile, mineritul ºi metalurgia au fost neîndoielnic ramurile-vedetã ale
activitãþii de prelucrare în epoca modernã timpurie. Cu o pondere de ansamblu mai micã,
industria tipograficã ºi producþia de inventar casnic au fost deosebit de dinamice, având
totodatã un considerabil impact civilizator4.

Dincolo de aceste progrese din sfera producþiei materiale, majoritatea istoricilor economiei
subliniazã faptul cã elementul-cheie al dezvoltãrii economice din secolele XVI-XVIII a fost
constituit de extinderea ºi consolidarea economiei de piaþã5. Conceptul �economie de piaþã� �
deºi aparent limpede pentru toatã lumea � a fost însã regândit de Fernand Braudel, care a
propus distincþia între trei niveluri ale activitãþii economice: civilizaþia materialã, piaþa ºi

3. Pe lângã sinteza clasicã a lui Fernand Braudel (Braudel 1984; Braudel 1985; Braudel 1989),
o bunã prezentare de ansamblu ale economiei epocii moderne timpurii în Bairoch 1997 I:
135-214 (capitol de Ann-Marie Piuz). Informaþii bogate pot fi gãsite ºi în Handbuch III-IV.
Pentru o recentã analizã de ansamblu vezi Zanden 2009.

4. Pentru complexitatea problemelor legate de procesul �civilizãrii� în epoca modernã timpurie,
lucrarea clasicã rãmâne în continuare Elias 2002 (prima ediþie � 1939).

5. Aldcroft, Sutcliffe 1999: 16 (capitol de Jan Luiten van Zanden ºi Edwin Horlings).
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capitalismul. În viziunea lui Fernand Braudel, piaþa cuprinde numai schimburile relativ
echivalente între agenþi economici de puteri relativ apropiate, în timp ce marile afaceri sunt
domeniul �capitaliºtilor�, care, în efortul de a-ºi maximiza profiturile, încearcã sã distor-
sioneze pieþele6 . Deºi cei mai mulþi dintre istorici ºi economiºti au evitat sã o adopte,
distincþia dintre economia de piaþã ºi capitalism este fertilã analitic, atât pentru epoca
modernã timpurie, cât ºi pentru perioadele mai recente. Acceptând tripartiþia propusã de
Fernand Braudel, vom consemna mai întâi faptul cã per total, în epoca modernã timpurie
atât piaþa, cât ºi schimburile din sfera capitalismului ºi-au extins ponderea în detrimentul
economiei de subzistenþã. Din punctul de vedere al însemnãtãþii economice de ansamblu ºi
al volumului general al activitãþii, reþelele de schimburi desfãºurate la nivel local ºi
microregional au depãºit schimburile la mare distanþã, multã vreme domeniul predilect de
acþiune al marilor capitaliºti. Interacþiunea dintre pieþe ºi capitalism a fost complexã ºi
biunivocã. Astfel, atunci când în pieþe au apãrut dezechilibre promiþãtoare de super-profituri,
capitaliºtii nu au ezitat sã acþioneze ºi în domenii pe care în mod obiºnuit le lãsau pe seama
negustorilor mãrunþi. Pe de altã parte, chiar ºi în sfera marilor tranzacþii financiare marjele
de acþiune ale marilor capitaliºti au fost limitate de circulaþia mai bunã a informaþiilor, deci
de sporirea transparenþei pieþelor ºi de instituirea unor mecanisme mai bune de restabilire a
echilibrelor dintre cerere ºi ofertã7.

La nivelul de vârf al capitalismului, Fernand Braudel apreciazã cã în Europa geograficã
au coexistat în secolele XVI-XVIII trei economii-univers distincte: economia-univers
occidentalã, economia-univers rusã ºi economia-univers otomanã8. Fãrã a intra acum în
detalii cu privire la mecanismele de funcþionare a acestor economii-univers9, vom consemna
doar faptul cã ele reprezentau arii de diviziune a muncii, relativ autosuficiente în raport cu
exteriorul, ºi totodatã zone structurate ierarhic, adicã în cadrul cãrora anumite centre
dominau economic restul sistemului. Dintre cele trei economii-univers amintite mai sus, cea
occidentalã este evident mai bine cunoscutã decât celelalte douã, dovedindu-se totodatã cea
mai dinamicã, cea care finalmente a câºtigat competiþia pentru hegemonie globalã, incor-
porând Rusia ºi Imperiul Otoman ca periferii ale sale în secolul al XIX-lea. O serie de
cercetãri mai noi au evidenþiat însã un cert dinamism intern ºi în cazul economiilor-univers
rusã ºi otomanã, care au realizat ºi ele rate de creºtere considerabile în cea mai mare parte
a perioadei 1500-180010 .

Per total, la scara lumii în perioada 1500-1800 au avut loc o dublare a populaþiei11  ºi o
creºtere mai mult decât dublã a produsului social, care a condus la un spor mic, dar totuºi

6. Braudel 1985.
7. Denzel 1994. O analizã care evidenþiazã cu precãdere specificitãþile economiei �Vechiului

Regim�, adicã deosebirile faþã de economia maturã de piaþã a ultimelor douã secole, la
Grenier 1996.

8. Braudel 1989 I: 13-361, II: 86-146.
9. Murgescu, Bonciu 1993.
10. Pentru dinamismul intern al economiei otomane, vezi mai ales Handbuch III, 1246-1284

(capitol de Suraiya Faroqhi). Pentru Rusia, specialiºtii sunt unanimi de acord cã aceasta a
cunoscut în secolele XVII-XVIII o considerabilã creºtere demograficã, care, chiar ºi în
condiþiile unei stagnãri a producþiei pe cap de locuitor, a condus la sporirea ponderii sale de
ansamblu în economia lumii (cf. Maddison 2001: 263).

11. Cifrele avansate de diverºi specialiºti variazã, dar cele mai bune estimãri ar reþine circa
400-450 de milioane de oameni la 1500 ºi circa 900-970 de milioane la 1800 (cf. Braudel
1984, I: 29-39; Maddison 2001: 241)
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real, al produsului social pe locuitor12. Istoricii apreciazã în mod unanim cã aceastã creºtere
a fost foarte inegal distribuitã geografic, ceea ce a condus la modificãri ale ierarhiei relative
a diverselor zone ale lumii ºi, dincolo de aceasta, la mãrirea deosebirii nivelurilor de
dezvoltare economicã. Dezbaterile cele mai aprige s-au focalizat în ultimii ani asupra
comparaþiei dintre Occident ºi Extremul Orient cãtre 1800, fiind animate de contribuþia lui
Kenneth Pomeranz, care a susþinut, cu argumente variate (incluzând analize economice,
ecologice ºi instituþionale) cã, pânã spre 1750, ritmurile ºi nivelul de dezvoltare ale Chinei
au fost perfect comparabile cu cele ale Europei apusene, ºi cã �marea divergenþã� a avut loc
relativ târziu, fiind facilitatã nu de virtuþi �civilizaþionale� ale Occidentului, ci de avantaje
în ceea ce priveºte resursele energetice (în primul rând cãrbunele) ºi accesul la resursele ºi
spaþiul Americii13. Comparativ cu bogatele ecouri generate de cartea lui Pomeranz, care au
cuprins atât contribuþii aplicate, cât ºi intervenþii ideologizante14, discuþiile referitoare la
disparitãþile de dezvoltare din interiorul Europei sunt mai puþin intense15. Totuºi, câteva
aspecte întrunesc consensul specialiºtilor. Mai întâi, existã o percepþie mai clarã asupra
diversitãþii ritmurilor ºi nivelurilor de dezvoltare, care au variat destul de mult, atât de la un
secol la altul, cât ºi de la o þarã la alta, ºi chiar de la o regiune la alta în interiorul aceluiaºi
stat. Astfel, deºi la nivel european se poate vorbi de o anumitã succesiune a trendurilor
seculare � creºtere în �lungul secol al XVI-lea�, apoi o încetinire a creºterii în �recesiunea
secolului al XVII-lea� ºi apoi o creºtere acceleratã în secolul al XVIII-lea � totuºi destul de
multe þãri ºi/sau regiuni au fost �defazate� faþã de aceste trenduri. Pe de altã parte, deºi în
general se vorbeºte despre decalaje Vest-Est în interiorul Europei, nici Occidentul, nici
Europa Rãsãriteanã nu erau zone economic omogene, ci cuprindeau þãri ºi regiuni deosebite
atât ca nivel general de dezvoltare, cât ºi ca ritm al dezvoltãrii în cele trei secole aflate în
discuþie. Acceptând însã toate aceste nuanþãri, va trebui totodatã sã consemnãm faptul cã în
intervalul 1500-1800 decalajele economice au crescut per total la nivelul continentului
european. În fine, dar nu în cele din urmã, pentru câteva regiuni încã restrânse geografic,
perioada 1500-1800 a fost decisivã în depãºirea constrângerilor �malthusiene�, adicã în
trecerea de la absorbirea sporurilor de producþie de creºterea demograficã la mecanisme care
au îngãduit acumularea de bogãþie pe cap de locuitor. Aceastã trecere la un nou tip de creºtere
economicã, bazat într-o mãsurã tot mai mare pe sectoarele neagricole, a rãmas însã categoric
minoritarã înainte de 1800, atât la nivel european, cât ºi la nivelul lumii în ansamblu.

12. Angus Maddison reþine o ratã medie de creºtere de 0,05% anual pentru ansamblul epocii
moderne timpurii (Maddison 2001: 265), estimare care, dincolo de multe elemente criticabile
care au servit la fundamentarea ei, ni se pare totuºi plauzibilã.

13. Pomeranz 2000.
14. De exemplu, Andre Gunder Frank a susþinut cã supremaþia Occidentului este doar o fazã

relativ scurtã la scara istoriei lumii � doar mai puþin de douã secole � care întrerupe un mult
mai îndelungat primat al Orientului, care va fi restabilit probabil în secolul XXI (Frank 1998).
Pentru o argumentaþie opusã, susþinând �adâncimea cronologicã� superioarã a supremaþiei
occidentale, precum ºi rolul sistemelor de valori ºi al tipului de civilizaþie în asigurarea acestei
supremaþii, vezi Landes 1998.

15. Într-o lucrare apãrutã dupã ce fusese redactatã prima formã a acestui capitol, Jan Luiten van
Zanden a argumentat apariþia unei �mici divergenþe� între Europa nord-vesticã ºi restul
Europei, considerând cã aceasta îºi are originea în creºterea salariilor ºi a nivelului de trai
dupã Marea Ciumã de la mijlocul secolului al XIV-lea, în scãderea relativã a natalitãþii (prin
modelul social al unor cãsãtorii târzii), în dezvoltarea unei �economii bazate pe cunoaºtere�
graþie tiparului ºi în general în instituþiile care au favorizat acumularea capitalului uman
(Zanden 2009: 95-201).
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I.2. Þãrile Române în secolele XVI-XVIII

I.2.1. Pre-concepþii

În cultura românã modernã, secolele XVI-XVIII au fost rareori percepute ca o perioadã
unitarã. Evenimentele politice au contribuit ºi ele la absenþa unei percepþii de ansamblu.
Astfel, dacã Þara Româneascã ºi Moldova s-au aflat în cea mai mare parte a acestei perioade
sub dominaþia Imperiului Otoman � de fapt, statutul de state distincte, dar vasale faþã de
Poartã a fost instituit încã din secolul al XV-lea ºi a durat, în forme modificate, pânã la
1877-1878 � în schimb, Transilvania a cunoscut în aceste trei secole mai multe schimbãri
radicale de statut: ea a fost parte a regatului Ungariei pânã la 1541, apoi principat distinct,
dar vasal Imperiului Otoman, iar la sfârºitul secolului al XVII-lea a intrat sub stãpânirea
dinastiei de Habsburg. Totodatã, reunirea Þãrii Româneºti, a Transilvaniei ºi a Moldovei sub
stãpânirea lui Mihai Viteazul pentru câteva luni în cursul anului 1600 reprezintã un eveniment
intens perceput de societatea româneascã a ultimelor douã secole, generând tentaþia de a
considera cã acest eveniment desparte douã epoci distincte în istoria românilor. Pe lângã
aceasta, în cultura românã modernã s-a impus tradiþia istoriograficã de a considera perioada
1711/1716-1821 ca o perioadã distinctã, �fanariotã�, veritabil dark age al istoriei româneºti.
Toate aceste elemente explicã faptul cã în cele mai multe lucrãri istorice a prevalat tendinþa
de a prezenta perioada 1500-1800 pe segmente, secolul al XVI-lea fiind deseori reunit cu
secolele XIV-XV, apoi secolul al XVII-lea separat ºi secolul al XVIII-lea iarãºi separat, cu
unele extensii pânã la 1821, 1829 sau chiar 184816 . Aceastã tendinþã, determinatã mai ales
de semnificaþia acordatã evenimentelor politice, s-a impus chiar ºi în lucrãri de strictã
istorie economicã17.

Pe de altã parte, în cele mai multe lucrãri de referinþã referitoare la Þãrile Române
problematica economicã se reduce la o prezentare descriptivã a diferitelor ramuri ale
economiei, începând de la culturile de plante ºi creºterea animalelor, continuând apoi cu
pescuitul, vânãtoarea, exploatarea bogãþiilor subsolului, meºteºugurile, comerþul ºi circulaþia
monetarã18. Evaluarea cantitativã a ritmurilor de creºtere ºi discuþia analiticã a factorilor
care au generat creºterea lipsesc din aceste lucrãri, iar problematica dezvoltãrii economice
nu a fost discutatã în mod sistematic. Apar din când în când doar aprecieri rãtãcite, care
postuleazã faze de dezvoltare în funcþie de buna administraþie a unuia sau altuia dintre
domni, sau momente de restriºte din cauza catastrofelor naturale ºi a rãzboaielor. Desigur,
amploarea unora dintre aceste fluctuaþii pe termen scurt a fost atât de mare încât a eclipsat
acumulãrile treptate pe termen lung. Pe de altã parte însã, istoria economicã ºi-a dezvoltat
potenþialul analitic tocmai prin metodele care au îngãduit delimitarea impactului �ºocurilor�
ºi evidenþierea tendinþelor profunde ºi durabile ale evoluþiei economice. În istoriografia
universalã, studiul dialecticii dintre structurile duratei lungi ºi conjuncturile istorice a
cãpãtat drept de cetate încã de acum o jumãtate de secol, de la prima ediþie a Mediteranei...

16. Cf. principalelor sinteze recente de istorie româneascã: Georgescu 1992: 30-132; Constantiniu
1999: 107-183; IstRO: 166-285 (capitole de ªerban Papacostea ºi Pompiliu Teodor); IR,
IV-VI; IRC: 271-456 (capitole de Ioan-Aurel Pop, Susana Andea ºi Ionuþ Costea).

17. Constantinescu 1997: 86-175 (capitole de ªtefan ªtefãnescu ºi Paul Cernovodeanu).
18. Vezi, de exemplu, IR IV: 57-112, V: 417-470, 489-514, VI: 158-301.
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lui Fernand Braudel (1949) ºi de la studiile sale teoretice din anii 1950-196019. În isto-
riografia românã, aceastã lecþie analiticã mai trebuie încã asimilatã.

Constatând aceste carenþe, am cãutat sã evaluez care sunt concepþiile dominante cu
privire la evoluþia economicã a Þãrilor Române în secolele XVI-XVIII. Pentru aceasta am
combinat studiul istoriografiei cu un mini-sondaj de opinie, menit sã verifice ideile prevalente
la nivelul unui public mediu educat20. Întrebãrile din sondaj au vizat atât evaluarea nivelului
relativ de dezvoltare economicã pentru perioadele 1500-1800, 1800-1914, 1918-1940 ºi
1944-1989, cât ºi evidenþierea trãsãturilor considerate esenþiale în legãturã cu situaþia
economicã a teritoriilor româneºti în fiecare dintre aceste patru etape. La solicitarea
�Evaluaþi pe o scalã de la 1 la 4 performanþa economicã a României (Þãrilor Române) în
urmãtoarele perioade istorice, notând cu 1 perioada în care aceasta s-a apropiat cel mai mult
de nivelul þãrilor dezvoltate din perioada respectivã ºi cu 4 pe cea în care performanþa
economicã relativã a României (Þãrilor Române) a fost cea mai slabã�, rãspunsurile au fost
urmãtoarele:

Tabelul I.1. Ierarhizarea perioadei 1500-1800 în istoria economicã a României

 Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 
Studenþi la istorie (% din respondenþi)  0 16,6 40 43,3 

Profesori de istorie (% din respondenþi) 14,3 0 0 85,7 
Profesori de alte specialitãþi (% din respondenþi)  10 0 40 50 

Elevi de liceu (% din respondenþi) 0 0 40 60 
Total general (% din total respondenþi) 3,5 8,8 35,1 52,6 

În mod evident, pentru majoritatea respondenþilor performanþa economicã relativã a
Þãrilor Române din perioada 1500-1800 a fost mai slabã decât cea a României de dupã
1800. În ceea ce priveºte elementele considerate esenþiale, ºi deci definitorii, pentru situaþia
economicã a Þãrilor Române în secolele XVI-XVIII, se cuvine sã reþinem faptul cã cele mai
frecvente rãspunsuri au vizat caracterul agricol al economiei ºi impactul dominaþiei otomane,
îndeosebi �monopolul comercial otoman� (44% dintre respondenþi), impactul negativ al
tributului ºi al celorlalte plãþi cãtre Poartã (30% dintre respondenþi), precum ºi regimul
fanariot (20% dintre respondenþi).

Aceastã imagine asupra trecutului economic al Þãrilor Române are clare corespondenþe
în istoriografia profesionistã. Deºi istoricii de azi sunt mai prudenþi în a emite aprecieri
globale, totuºi majoritatea ar adera fãrã rezerve prea mari la o apreciere ca aceasta:
�regimul suzeranitãþii otomane a continuat sã constituie principala frânã în calea dezvoltãrii
socioeconomice ºi politice a celor trei principate ºi a distanþãrii lor treptate de restul
Europei antrenate pe calea dezvoltãrii capitalismului ºi a creãrii lente, dar sigure a
civilizaþiei industriale�21. Atunci când atribuie dominaþiei otomane principala respon-
sabilitate pentru rãmânerea în urmã a Þãrilor Române, istoricii presupun � tacit sau explicit �
cã fãrã impactul otoman Þãrile Române s-ar fi dezvoltat la un nivel comparabil cu þãrile cele

19. Braudel 1969: 11-133.
20. Sondajul a fost realizat în ianuarie-februarie 2003, reunind rãspunsuri de la 59 de studenþi la

istorie, profesori de istorie ºi de alte specialitãþi, precum ºi elevi de liceu. Pentru sprijinul în
realizarea acestui sondaj þin sã le mulþumesc colegului Alexandru-Florin Platon (Iaºi), doamnei
profesoare Marilena Bercea (Bucureºti), precum ºi fostei mele studente Laura Degeratu.

21. Paul Cernovodeanu, în Constantinescu 1997: 118.
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mai avansate ale Europei. Ideea contrastului dintre priceperea economicã a românilor ºi
nepriceperea otomanilor a fost exprimatã într-o formã extremã de cãtre Petre P. Panaitescu:
�În comparaþie cu nepriceperea ºi exploatarea sãlbaticã turceascã [...] organizarea economicã
a Principatelor Române sub egida domnilor ºi boierilor a fost cuminte ºi fructuoasã.
Românii au fost ºi sunt un neam de agricultori muncitori, nu de cuceritori. [...] Domnii au fost
mari gospodari în sensul actual al cuvântului [...]�22. Azi, asemenea aprecieri globalizatoare
ne apar naive ºi lipsite de acoperire, atât în ceea ce priveºte virtuþile economice ale românilor,
cât ºi judecata asupra performanþelor economice ale otomanilor, domeniu în care cercetãrile
mai noi dau la ivealã realitãþi mult mai nuanþate decât credea Panaitescu.

Imaginea negativã de ansamblu îngãduie integrarea celor mai diverse aprecieri despre
subperioade mai restrânse cronologic. Regretatul Pompiliu Teodor a exprimat clar aceastã
idee: �sub aspect economic, perioadele de recesiune alterneazã cu cele de prosperitate�23.
El pornea însã de la aceastã observaþie de bun-simþ elementar pentru a continua apoi cu
aprecierea cã secolul al XVII-lea a fost �în general un secol de redresare economicã�24.
Majoritatea istoricilor se abþin de la acest al doilea pas, al aprecierilor sintetice despre
perioade mai lungi de timp. O excepþie o reprezintã secolul al XVIII-lea. Pentru Þara
Româneascã ºi Moldova, acesta este pus sub semnul �domniilor fanariote�, vãzute ca un
sistem de exploatare ºi de decãdere, �cea mai sumbrã paginã din întreaga istorie a dominaþiei
otomane asupra þãrilor române�25. �Epoca fanariotã a întârziat în chip considerabil atât
naºterea capitalismului, cât ºi maturizarea economicã a clasei de mijloc�26. Caracterul
ideologic al aprecierilor negative la adresa �fanarioþilor� a fost deja suficient demonstrat de
studiile istoriografice27. Totodatã, istoricii au început sã manifeste rezerve faþã de aceste
aprecieri negative atunci când au luat în considerare reformele realizate de unii domni
(îndeosebi Constantin Mavrocordat) ºi când au constatat cã informaþiile provenite din izvoare
indicã fenomene de creºtere demograficã ºi economicã, mai ales la sfârºitul secolului al
XVIII-lea, adicã exact atunci când criticile antifanariote ating apogeul. Totuºi, chiar ºi
atunci când acceptã cã secolul al XVIII-lea a reprezentat o perioadã de creºtere28, istoricii
tind sã compare defavorabil situaþia Þãrii Româneºti ºi a Moldovei cu cea a Transilvaniei
care intrase sub stãpânirea habsburgicã, ceea ce întãreºte ideea generalã despre impactul
nefast al dominaþiei otomane ºi despre faptul cã Þãrile Române ar fi avut mai mult de
profitat dacã s-ar fi aflat sub influenþa Occidentului.

22. Panaitescu 1994: 116 (text publicat iniþial în 1944).
23. IstRO: 199.
24. IstRO: 199.
25. Adãniloaie 1981: 442.
26. Georgescu 1992: 95. Acelaºi autor vorbeºte despre �un jaf fanariot necunoscut pânã atunci în

istoria românilor�, despre �stagnarea economicã� ºi despre �o epocã de decãdere� � Georgescu,
1992: 89, 91.

27. Lemny 1985. În ceea ce ne priveºte, am argumentat cã separarea unei perioade distincte pentru
un aºa-zis secol al �regimului fanariot� sau �turco-fanariot� este nejustificatã, anii 1711/1716
nemarcând în nici un fel vreo schimbare de regim politic pentru Þãrile Române � Murgescu
1999a: 178-186.

28. Un exemplu de recunoaºtere, fie ºi ezitantã, dar totuºi corectã, a creºterii demografice ºi
economice din secolul al XVIII-lea în Constantinescu 1997: 150-175 (capitol de Paul
Cernovodeanu). Pentru o afirmare mult mai tranºantã ºi argumentatã a faptului cã îndeosebi în
plan demografic ºi agricol creºterea constatatã în secolul al XIX-lea începuse energic din
secolul al XVIII-lea vezi Platon 1999: 139-245.
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I.2.2. Impactul dominaþiei otomane

Dominaþia otomanã s-a instaurat treptat asupra Þãrilor Române. Analiºtii acestui proces
au distins mai multe etape, cele mai importante fiind considerate plata haraciului ca
rãscumpãrare a pãcii, �suzeranitatea protectoare� însoþitã de alinierea politicii externe,
precum ºi �suzeranitatea efectivã ºi restrictivã� dinspre final29 . Distincþia dintre diferitele
etape nu este absolutã, multe dintre treceri realizându-se prin acumulãri progresive ºi nu
prin rupturi brutale. Totodatã, statele din spaþiul românesc au fost aduse în momente ºi în
grade diferite sub dominaþia otomanã.

În cazul Þãrii Româneºti, care era ºi din punct de vedere geografic prima expusã
expansiunii otomane, prima ciocnire militarã a avut loc în 1369 în teritoriul þaratului bulgar
de la Vidin, iar perioada confruntãrilor masive a început în ultimul deceniu al secolului al
XIV-lea ºi a durat pânã în 1462. Distrugerile au fost considerabile, iar pierderile teritoriale
au cuprins atât Dobrogea, cât ºi cetãþile Turnu ºi Giurgiu, cucerite de otomani în 1417-1420,
la care avea sã se adauge Brãila în 1538-1541. Primul tribut a fost plãtit de Vlad Uzurpatorul
în 1395, dar plata tributului a devenit practicã curentã dupã 1420, deºi întreruperile ºi
încercãrile de a se rupe din dependenþa faþã de otomani nu au lipsit dupã aceastã datã.
Dincolo însã de aceste încercãri ºi de luptele care au continuat, se poate spune cã la 1462
cea mai mare parte a boierimii muntene a ajuns la concluzia cã suzeranitatea otomanã este
rãul cel mai mic ºi a respins încercãrile unor domni, precum ºi pe cele ale Ungariei ºi
Moldovei, de a atrage Þara Româneascã în confruntãri directe cu Imperiul Otoman.

Moldova a fost multã vreme în afara razei de acþiune a otomanilor. Deºi primul raid
otoman a avut loc în 1420, interesul reciproc a crescut abia dupã cucerirea în 1453 a
Constantinopolului ºi dupã asumarea de cãtre otomani a unei politici pontice sistematice.
Dupã o somaþie otomanã, în 1456 Moldova a început sã plãteascã tribut. În 1473-1486 au
avut loc � cu unele întreruperi � confruntãri militare masive, încheiate prin cucerirea de
cãtre otomani a cetãþilor Chilia ºi Cetatea Albã ºi cu reluarea plãþii tributului. Încercãrile lui
Petru Rareº (prima domnie � 1527-1538) de a duce o politicã externã independentã, care
venea în contradicþie cu interesele otomane, a provocat riposta energicã a sultanului Süleyman I
(1520-1566), a cãrui campanie din 1538 a stabilizat decisiv dominaþia otomanã asupra
Moldovei ºi a condus totodatã la anexarea Bugeacului ºi a Tighinei.

Ca parte a regatului Ungariei, Transilvania a fost angrenatã în conflictul cu Imperiul
Otoman încã din 1390. Banatul a fost mai expus raidurilor otomane, în timp ce Transilvania
propriu-zisã, deºi �vizitatã� ºi ea în 1432, 1438, 1442 ºi 1479, fiind totuºi protejatã
geografic de Carpaþii Meridionali, a avut mai puþin de suferit. Dupã înfrângerea de la
Mohács (1526), în regatul Ungariei au început luptele pentru tronul regal între Ferdinand de
Habsburg ºi Ioan Zapolya. Dupã o serie de lupte ºi intervenþii militare moldo-muntene,
Transilvania a ajuns sub controlul lui Zapolya, care, în calitate de rege al Ungariei, s-a
recunoscut vasal al Imperiului Otoman (1529). În 1541, destrãmarea regatului Ungariei a
condus la anexarea Ungariei centrale (1541) ºi apoi a Banatului (1551-1552) de cãtre
otomani, precum ºi la constituirea treptatã a unui principat distinct al Transilvaniei, care a
devenit vasal al Imperiului Otoman.

Per total, se poate aprecia cã în al doilea sfert al secolului al XVI-lea, în condiþiile
geopolitice determinate de prãbuºirea regatului Ungariei, dominaþia otomanã s-a consolidat
în întreg spaþiul românesc. Ea s-a concretizat atât în anexiuni teritoriale (Bugeacul, Brãila,

29. Gemil 1991: 23-46.
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Banatul), cât ºi în întãrirea controlului politic asupra statelor vasale din zonã. Acest control
a fost diferenþiat. Astfel, Transilvania a rãmas un principat situat în linia întâi a confruntãrii
cu Habsburgii, ceea ce a fãcut ca otomanii sã manifeste de cele mai multe ori prudenþã ºi
reþinere în raporturile cu factorii politici din principatul intracarpatic. În schimb, dominaþia
otomanã asupra Þãrii Româneºti ºi asupra Moldovei a fost mult mai apãsãtoare, atât în plan
politic, cât ºi în plan economic. Aceastã dominaþie a ºi durat diferit. Astfel, dincolo de unele
eclipse temporare, dintre care cea mai importantã a fost generatã de ridicarea antiotomanã
din 1594 (controlul otoman restabilindu-se gradual abia în 1604-1613), în Transilvania
dominaþia otomanã a durat doar pânã la 1687, în timp ce Þara Româneascã ºi Moldova au
rãmas dependente de Imperiul Otoman pânã în secolul al XIX-lea.

Istoricii români au discutat mult dacã statutul de vasalitate ºi totodatã de autonomie al
Þãrilor Române a fost stabilit prin acte scrise (tratate sau acorduri explicite). Încã din anul
1908, Constantin Giurescu a demonstrat faptul cã tratatele invocate de boierii români
începând din 1772, tratate publicate ºi comentate copios de istoriografia secolului al XIX-lea,
reprezintã falsuri târzii realizate de aceºti boieri pentru a justifica revendicãrile lor adresate
marilor puteri. Aceastã demonstraþie a eliminat din discuþie numai textele publicate în
secolul al XIX-lea, nu ºi posibilitatea realã ca acordurile otomano-române sã fi fost
consemnate de alte texte. ªi, ulterior, specialiºtii istoriei otomane au gãsit altfel de texte,
aºa-numite �ahd-name (�cãrþi de legãmânt�) unilaterale acordate de sultan domnilor români,
ca ºi principilor Transilvaniei ºi altor suverani. Dincolo de elementele retorice, aceste acte
cuprindeau doar câteva elemente comune de conþinut: recunoaºterea superioritãþii
partenerului musulman (deci a Imperiului Otoman), formula dosta dost ve düºmana düºman
olub (�sã fie prieten prietenilor ºi duºman duºmanilor�) semnificând alinierea politicii
externe la cea a Imperiului Otoman, cuantumul haraciului ºi declaraþia sultanului de a
acorda pacea partenerului nemusulman (în acest caz Þãrilor Române), ceea ce de obicei
semnifica ºi neamestecul sãu în treburile interne ale acestuia, aspect care însã de obicei nu
era menþionat în mod special. Restul prevederilor referitoare la autonomia Þãrilor Române
s-au conturat treptat, au devenit parte a cutumei relaþiilor româno-otomane ºi au fost
eventual incluse în diverse acte oficiale mai târzii. Pornind de la aceastã combinaþie de
stipulaþii scrise, practici cutumiare ºi elemente periodic renegociate tacit sau explicit, istoricii
au putut reconstitui statutul de autonomie al Þãrilor Române, reþinând30 : pãstrarea domniei
de rit creºtin, fie prin alegerea domnului de cãtre þarã ºi confirmarea sa de cãtre sultan, fie
prin numirea sa directã de cãtre suveranul otoman; conservarea �drepturilor ºi a libertãþilor
þãrii�, �dupã datina cea veche�, ceea ce a inclus acceptarea de cãtre statul otoman a faptului
cã musulmanii nu trebuie sã se stabileascã în Þãrile Române; plata haraciului ºi a peºcheºurilor
protocolare cãtre sultan ºi marii dregãtori otomani; alinierea politico-militarã, care a inclus
obligaþia domnilor de a trimite trupe la expediþiile otomane ºi, pe de altã parte, obligaþia
sultanului de a-i proteja pe tributari de agresiuni externe; protecþia acordatã negustorilor;
retrocedarea fugarilor ºi prizonierilor; regim vamal preferenþial etc.

În cadrul raporturilor Imperiului Otoman cu Þãrile Române un rol crucial a revenit
instituþiei domniei. Consolidarea controlului otoman ºi intensificarea dominaþiei otomane
la mijlocul secolului al XVI-lea au avut ca urmare ºi amestecul crescând al factorilor de
putere de la Istanbul în desemnarea domnilor Þãrii Româneºti ºi Moldovei. În acest context,
alegerea domnilor de cãtre þarã sau moºtenirea tronului au devenit excepþii, procedura cea
mai obiºnuitã a domniei fiind captarea bunãvoinþei sultanului ºi a înalþilor dregãtori otomani
ºi numirea directã de la Poartã. Deºi excepþiile nu au lipsit, iar sistemul nu s-a impus peste

30. Enumerare preluatã din Maxim 2001b: 540.
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noapte, se poate aprecia cã numirea directã a domnilor a devenit regulã în Þara Româneascã
dupã 1545 ºi în Moldova dupã 157231, prevalând apoi pânã în secolul al XIX-lea. Aducerea
domniei din Þara Româneascã ºi Moldova la discreþia factorilor de decizie otomani a
facilitat sporirea presiunii economice otomane asupra celor douã state extracarpatice,
presiune care a depãºit-o cu mult pe cea exercitatã asupra Transilvaniei.

I.2.2.1. Presiunea economicã otomanã

Dimensiunea economicã a dominaþiei otomane asupra Þãrilor Române a îmbrãcat forme
multiple, cererile de produse ºi forþã de muncã împletindu-se cu cele de bani ºi cu restricþiile
comerciale. Elementul cel mai caracteristic a fost creºterea obligaþiilor bãneºti ale Þãrilor
Române cãtre Poartã. Aceste obligaþii cuprindeau atât tributul propriu-zis (haraciul), cât ºi
darurile protocolare oficiale pentru sultan ºi pentru marii dregãtori otomani (peºcheºuri) ºi
mai ales sumele secrete acordate ca mitã pentru obþinerea ºi pãstrarea tronului, ca ºi pentru
eliminarea diverºilor contracandidaþi.

Dintre aceste obligaþii, evident haraciul este cel mai bine cunoscut. Evoluþia sa a fost
reconstituitã mai întâi de Mihai Berza32  pe baza surselor occidentale ºi româneºti, precizatã
de Mihai Maxim33, Tahsin Gemil34  ºi Valeriu Veliman35  prin confruntarea cu izvoarele
otomane, ºi tabelizatã de mine pentru secolul al XVI-lea36 . Astfel, haraciul Þãrii Româneºti
a crescut relativ lent în primele patru decenii ale secolului al XVI-lea (550.000 de aspri în
1500, 700.000 de aspri în 1512, 1.100.000 de aspri în 1541), apoi s-a mãrit practic de cinci
ori în urmãtoarele patru decenii (cu o primã mãrire considerabilã în 1545, ºi apoi sporuri
succesive care au ajuns la 6.150.000 de aspri în 1574-1583, adicã un maxim de 104.237
galbeni37  anual). Ulterior, mãririle nominale au fost erodate de devalorizarea monedei
otomane de calcul, iar dupã ridicarea antiotomanã din 1594 ºi dupã restabilirea dominaþiei
otomane la începutul secolului al XVII-lea, cuantumul oficial a fost mult mai mic, variind
între 32.000 ºi 40.000 de galbeni în perioada 1604-1632. O majorare considerabilã a avut
loc în 1632, la venirea pe tron a lui Matei Basarab, când arenda vãmilor pe sarea
munteneascã importatã în Imperiul Otoman a fost acordatã domnilor Þãrii Româneºti ºi
inclusã în haraci; din 1632 ºi pânã în 1703, haraciul Þãrii Româneºti a rãmas stabil nominal
la 130.000 de taleri, pierzând însã treptat circa o cincime din valoarea realã datã fiind
deprecierea monedelor de argint în raport cu aurul. În 1703 haraciul a fost dublat, atingând
din nou o valoare apropiatã de cea din anii 1574-1583; la sfârºitul lui 1703, Brâncoveanu
a obþinut o reducere de la 520 de pungi la 490 de pungi, iar pierderea Olteniei în favoarea
Habsburgilor a condus la o nouã reducere, care a durat însã numai pânã la recuperarea
acesteia în 1739. În continuare, haraciul Þãrii Româneºti a mai cunoscut douã majorãri
nominale, erodate însã de deprecierea monedelor otomane de argint, iar dupã 1774 haraciul

31. Murgescu 1999a: 149.
32. Berza 1957.
33. Maxim 1979 (unde sintetizeazã contribuþii publicate în mai multe studii de detaliu). De

asemenea, unele încercãri de bilanþ pentru secolul al XVII-lea în Maxim 2002a: 837-843.
34. Gemil 1977.
35. Veliman 1984: 18-19.
36. Murgescu 1996a: 211-214.
37. Prin denumirea �galbeni� înþelegem monedele de aur apropiate de standardul ducaþilor

veneþieni ºi ungureºti, deci având aproximativ 3,5 g de aur. Am preferat aceastã denumire
aparent imprecisã, pentru a evita ancorarea de cursul unei anumite monede, mai mult sau mai
puþin reprezentative pentru circulaþia monetarã din Þãrile Române ºi/sau din Imperiul Otoman.
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este plafonat la 309.500 de guruºi, ceea ce, în condiþiile devalorizãrii accelerate a monedelor
otomane, a fãcut ca valoarea sa sã scadã. Astfel, în 1774 aceastã sumã valora puþin peste
75.000 de galbeni, în 1800 valoarea sa se înjumãtãþise, ajungând la mai puþin de 38.700 de
galbeni, iar în 1822 aceeaºi sumã mai �fãcea� doar mai puþin de 20.000 de galbeni38. Haraciul
Moldovei a evoluat de la 4.000 de galbeni în primii ani ai secolului al XVI-lea la 10.000 de
galbeni în timpul primei domnii a lui Petru Rareº, 30.000 de galbeni dupã 1541, 53.000 de
galbeni din 1574, apoi un maxim de 66.000 de galbeni în 1583, dupã care creºterile nominale
au fost erodate de devalorizarea asprului (în 1592, cele 7.000.000 de aspri valorau mai puþin
de 60.000 de galbeni). Dupã revolta antiotomanã din 1594, haraciul Moldovei a fost fixat la
sume sensibil mai mici, cuantumul sãu variind de-a lungul celei mai mari pãrþi a secolului al
XVII-lea în jurul echivalentului a 30.000-35.000 de galbeni; în 1694, haraciul a fost temporar
redus la jumãtate din cauza consecinþelor catastrofale pentru Moldova ale rãzboiului din
1683-1699, iar la începutul secolului al XVIII-lea a fost fixat la 65.000 de taleri, ceea ce
echivala cu 26.000 de galbeni. În secolul al XVIII-lea au avut loc câteva majorãri nominale
nesemnificative, cuantumul haraciului Moldovei ajungând la 67.944 guruºi în 1774, dar
valoarea sa realã a scãzut, mai ales în ultima treime a secolului, la echivalentul a circa 16.500
de galbeni în 1774 ºi la mai puþin de 8.500 de galbeni în 1800. Haraciul Transilvaniei a fost
fixat la 10.000 de galbeni în 1541, majorat apoi la 15.000 de galbeni în 1575 ºi la 40.000 de
galbeni în 1658, cuantum care a rãmas stabil pânã la ieºirea principatului din dependenþa faþã
de Poartã odatã cu pãtrunderea trupelor habsburgice din 1687-1688.

38. Calcule bazate pe cursurile de schimb inventariate de Popa 1978: 79-86 ºi Pamuk 2000: 163,
191.

Surse: Murgescu 1996a: 211-214; Veliman 1984: 18-19.

Figura I.1. Evoluþia haraciului Þãrilor Române (sec. al XVI-lea � 1828)
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Datele referitoare la haraci evidenþiazã atât diferenþele dintre statele româneºti, cât ºi
faptul cã sporurile au fost mai pronunþate în secolul al XVI-lea, în timp ce evoluþiile din
secolele XVII-XVIII au fost contradictorii, unele sporuri nominale fiind erodate de
deprecierea monedei de calcul otomane. Înainte însã de a trage concluzii pripite, se cuvine
sã observãm faptul cã haraciul reprezenta numai �vârful aisbergului� în cadrul obligaþiilor
financiare ale Þãrilor Române cãtre Imperiul Otoman. Peºcheºurile39  erau extrem de
diverse, unele fiind anuale, iar altele ocazionale (cele mai importante fiind legate de
obþinerea numirii ca domn). Ele puteau consta atât în bani, cât ºi în blãnuri, ºoimi, cai, vase
de argint, stofe etc. Încã din a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, valoarea peºcheºurilor
a ajuns sã o egaleze sau chiar sã o depãºeascã pe cea a haraciului. În secolul al XVII-lea
s-au adãugat noi peºcheºuri, dintre care amintim îndeosebi �darea de Bayram�, peºcheºul
de reînnoire a domniei (mucarer; au coexistat un mucarer mare, plãtit în principiu la
fiecare trei ani ºi un mucarer mic, anual) ºi � uneori � un peºcheº special plãtit la urcarea
pe tron a unui nou sultan (cülûs-u hümâyûn); în consecinþã, cel puþin în cazul Moldovei ºi
al Þãrii Româneºti, cuantumul total al peºcheºurilor l-a depãºit semnificativ pe cel al
haraciului. Tendinþa de multiplicare ºi sporire a peºcheºurilor a continuat în secolul al
XVIII-lea, cel mai semnificativ caz fiind cel al geaigelei, care, dupã ce iniþial avea
semnificaþia unui peºcheº plãtit la numirea în domnie, a devenit în 1761 o dare anualã, cu
un cuantum mult mai mare decât haraciul (astfel, dacã haraciul Þãrii Româneºti era în acel
an de 309.500 de guruºi, geaigeaua era de 500.000 de guruºi pentru sultan ºi 125.000 de
guruºi pentru marele vizir, deci un total mai mult decât dublu faþã de haraci). Dacã
peºcheºurile erau daruri protocolare �oficiale�, cu cuantumuri statornicite în timp ºi bine
cunoscute tuturor, mult mai greu sunt de estimat diversele sume date neoficial factorilor
decidenþi de la Poartã, fie pentru obþinerea sau pãstrarea tronului, fie pentru obþinerea altor
favoruri politice sau economice. Aceste sume, care pot fi catalogate drept �mitã� (termenul
otoman era rüºvet), se lasã greu ºi incomplet surprinse cantitativ în izvoare. Totuºi, în cazul
Þãrii Româneºti din anii 1581-1590 cuantumul lor l-a depãºit pe cel al haraciului ºi
peºcheºurilor luate la un loc40; în secolele urmãtoare, sumele date ca rüºvet au fost în
continuare ridicate, dar ponderea lor în cadrul plãþilor totale cãtre Imperiul Otoman par sã
fi scãzut într-o oarecare mãsurã, îndeosebi datoritã creºterii ponderii peºcheºurilor ºi a
cheltuielilor cu obligaþiile de aprovizionare41. Acestea din urmã ridicã probleme deosebit
de complicate pentru istoricii care încearcã sã le cuantifice impactul economico-financiar.
Dificultãþile provin atât din diversitatea ºi neregularitatea solicitãrilor otomane de produse
ºi prestaþii, cât ºi din faptul cã preþul oficial cu care erau calculate respectivele livrãri
diferea de preþul pieþei (de altfel, chiar respectivele livrãri distorsionau preþurile pe o piaþã
de mãrfuri relativ �subþire�). Fãrã a intra în detalii, ne vom mulþumi sã observãm faptul cã
obligaþiile de aprovizionare au crescut sensibil în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
ºi în primele douã decenii ale secolului al XIX-lea42, când, printre altele ºi datoritã scãderii
valorii reale a obligaþiilor bãneºti, contravaloarea produselor ºi prestaþiilor Þãrilor Române
a ajuns sã o depãºeascã pe cea a haraciului ºi chiar pe cea a peºcheºurilor. Astfel, potrivit
unei situaþii alcãtuite în 1820 de consulul rus Pini, totalul produselor trimise la Istanbul sau
la cetãþile otomane de la Dunãre ca urmare a unor rechiziþii oficiale în folosul Porþii a

39. Pentru o prezentare sinteticã a problematicii peºcheºurilor vezi Maxim 2001b: 554-559 ºi
Maxim 2002a: 838-843.

40. Berza 1958: 60-61.
41. Cf. Berza 1958: 67-68.
42. Adãniloaie 1981: 449-450.
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valorat 8,1 milioane de piaºtri (guruºi)43; nu toatã aceastã sumã reprezenta o pierdere netã,
deoarece principial statul otoman plãtea respectivele furnituri. Totuºi, din cauza diferenþelor
de preþ, ca ºi a faptului cã au fost unele furnituri neachitate sau, uneori domnii ºi-au însuºit
banii achitaþi de otomani fãrã a mai plãti pe producãtori (sau cã dupã caz, pe furnizori)44,
pierderile au fost apreciabile. Aceeaºi anchetã rusã evidenþiazã faptul cã pierderile nete
suferite de Þãrile Române ca urmare a sistemului de furnituri oficiale s-au ridicat pentru
anii 1812-1819 la peste 21 de milioane de piaºtri (guruºi) pentru Þara Româneascã ºi la puþin
sub 12,7 milioane de piaºtri pentru Moldova45, ceea ce conduce la medii anuale (desigur,
discutabile în contextul deprecierii piastrului otoman) de 2,6 milioane de piaºtri pentru Þara
Româneascã ºi aproape 1,6 milioane de piaºtri pentru Moldova. Dacã acceptãm o ratã de
schimb de 12 piaºtri pentru un ducat veneþian la sfârºitul intervalului respectiv46, rezultã
pierderi medii anuale de 216.000 de galbeni pentru Þara Româneascã ºi de 133.000 de
galbeni pentru Moldova.

Toate aceste elemente îngreuneazã foarte mult încercãrile de a realiza bilanþul financiar
al exploatãrii Þãrilor Române de cãtre Imperiul Otoman47. Primul istoric care s-a
încumetat la realizarea unor asemenea calcule globale pentru Þara Româneascã a fost Mihai
Berza. El a calculat sumele plãtite de Þara Româneascã la echivalentul a 650.000 de galbeni
anual în anii 1581-1590, sub 100.000 de galbeni anual în anii 1604-1613, 218.000 de galbeni
anual în anii 1694-1703, ºi din nou circa 650.000 de galbeni anual în anii de dinainte de
rãzboiul ruso-otoman din 1768-177448. În ceea ce mã priveºte, am (re)calculat sumele
pentru secolul al XVI-lea, ajungând la un cuantum de sub 30.000 de galbeni anual la
începutul secolului ºi la o medie de circa 600.000 de galbeni anual pentru perioada
1581-159449. Totodatã, am realizat estimãri similare ºi pentru Moldova, ajungând la sub
10.000 de galbeni anual la începutul secolului al XVI-lea ºi la mai mult de 300.000 de
galbeni anual în anii 1582-159150. În cazul Transilvaniei din perioada anterioarã ridicãrii
antiotomane din 1594, este vorba de sume mult mai mici, haraciul de 15.000 de galbeni
fiind suplimentat doar ocazional ºi puþin semnificativ prin peºcheºuri sau prin alte plãþi51 .
Pentru secolele XVII-XVIII nu au mai fost realizate verificãri ale estimãrilor lui Mihai
Berza, dar experienþa verificãrii pentru anii 1581-1590, ca ºi calitatea superioarã a

43. Oþetea 1977: 66. De observat cã alþi autori, precum Wilkinson, oferã pentru multe produse
cifre mai mari decât cele consemnate de Pini (Oþetea 1977: 50), ceea ce înseamnã cã valoarea
calculatã de consulul rus reprezintã mai degrabã o estimare �moderatã� a cuantumului total al
livrãrilor oficiale ale Þãrii Româneºti din acea vreme.

44. Vezi exemplele documentate de Oþetea 1977: 23.
45. Oþetea 1977: 72.
46. Am preferat cursul de la Istanbul indicat de Pamuk 1994: 967. Pentru Þara Româneascã,

Mircea Popa indicã cursuri mai ridicate, respectiv 15 guruºi pentru un ducat veneþian în 1819
ºi aceeaºi sumã pentru un ducat imperial austriac în acelaºi an (Popa, 1978: 83-84); aceste
cursuri ar fi condus însã la diminuarea prin convertire a echivalentului în galbeni al sumelor
calculate iniþial în lei sau în piaºtri (guruºi) otomani.

47. Am renunþat la discutarea în acest paragraf a situaþiei Transilvaniei, deoarece în cazul acesteia
povara financiarã a dominaþiei otomane, fãrã a fi complet neglijabilã, a fost totuºi moderatã ºi
nu a determinat restructurãri semnificative ale economiei ºi societãþii.

48. Berza 1958.
49. Murgescu 1996a: 218-219.
50. Murgescu 1996a: 219-220.
51. Murgescu 1996a: 260.
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informaþiilor folosite de el pentru perioadele 1694-1703 ºi 1731-1768 ne îngãduie sã afirmãm
cã, dincolo de probabile corecturi de fineþe, ordinele de mãrime la care a ajuns el au toate
ºansele sã fie confirmate de cercetãrile viitoare. De asemenea, trendul indicat de Mihai
Berza pentru Þara Româneascã � sporire a exploatãrii economice otomane în secolul al
XVI-lea, scãdere severã la începutul secolului al XVII-lea, când s-a restabilit dominaþia
otomanã dupã revolta antiotomanã din 1594, creºtere lentã în secolul al XVII-lea ºi apoi
relativ acceleratã în secolul al XVIII-lea, atingând înainte de 1768 din nou cuantumul din
anii 1581-1590 � este în mare mãsurã valabil ºi pentru Moldova, cu menþiunea cã, în cazul
acesteia din urmã, criza de la sfârºitul secolului al XVII-lea a fãcut ca ºi obligaþiile
economice cãtre Imperiul Otoman sã rãmânã relativ scãzute.

Pe de altã parte însã, este destul de evident faptul cã secolul al XVIII-lea nu se prezintã
unitar din punctul de vedere al presiunii economice otomane asupra Þãrilor Române.
Obsesia existenþei unei perioade a domniilor fanariote pe întregul interval 1711/1716-1821,
cu toate conotaþiile negative atribuite acestora, i-a împiedicat pe mulþi istorici sã evalueze
realist situaþia Þãrilor Române în raport cu Imperiul Otoman. Desigur, mulþi istorici au
observat faptul cã dupã 1774 interferenþele marilor puteri, îndeosebi ale Rusiei, au limitat
exploatarea economicã a Þãrii Româneºti ºi Moldovei de cãtre Imperiul Otoman52. Pe de
altã parte însã, retorica izvoarelor de epocã, ce acuzau gravitatea exploatãrii ºi sumele
nominale tot mai mari care apar în aceste izvoare au întãrit ideea cã exploatarea s-a
accentuat spre sfârºitul �perioadei fanariote�, ceea ce, se considerã, ar fi fost una dintre
cauzele principale ale revoluþiei din 1821. �Accentuarea exploatãrii þãrilor noastre, mai cu
seamã în a doua decadã a secolului al XIX-lea, a provocat în 1821 izbucnirea miºcãrii
revoluþionare de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, care [...] a dus la înlãturarea
regimului fanariot în Moldova ºi Þara Româneascã�53. În realitate însã, cele 7 milioane de
piaºtri (guruºi) estimate de consulul rus Pini pentru Þara Româneascã în 182054  valorau cel
mult 583.000 de galbeni55, deci mai puþin decât cuantumurile atinse în anii 1581-1594 sau
înainte de 1768. În cazul Moldovei, chiar dacã adãugãm la sumele plãtite de vistierie
(930.000 de guruºi în 1816/1817)56 ºi contravaloarea furniturilor (1,6 milioane de guruºi în
medie anualã pentru intervalul 1813-1819, dar ceva mai puþin în 1816 ºi 1817), tot
ajungem la un total de circa 2,5 milioane de guruºi, deci valorând �doar� circa 210.000
de galbeni. În concluzie, apreciem cã dupã 1769-1774 trendul crescãtor al presiunii
economice otomane a fost întrerupt ºi cã, în ciuda nominalurilor tot mai ridicate, limitãrile
impuse de Rusia ºi deprecierea monedei otomane au fãcut ca sumele reale sã fie sensibil
mai reduse. Pe de altã parte, discuþia evoluþiei comparative pe intervale mari de timp nu
trebuie sã ne facã sã neglijãm fluctuaþiile considerabile pe intervale mai scurte de timp.

52. Nu trebuie pierdute din vedere conotaþiile ideologice ale studiilor pe aceastã temã. Dacã într-o
primã fazã a regimului comunist era oportunã evidenþierea acþiunilor benefice ale Rusiei
pentru limitarea exploatãrii otomane, ulterior reticenþele multor istorici (ºi ale regimului
ceauºist) faþã de Rusia/Uniunea Sovieticã s-au reflectat ºi într-o anumitã reþinere în a aborda
aceastã problemã.

53. IR: VI, 39 (text redactat de Paul Cernovodeanu).
54. IR-III: 858 (capitol de Andrei Oþetea).
55. Aceasta doar dacã folosim cursul 1 galben = 12 guruºi, atestat la Istanbul. Dacã folosim

cursul 1 galben = 15 lei (guruºi) atestat pentru Bucureºti în 1819, atunci cele 7 milioane de
piaºtri echivaleazã cu 466.000 de galbeni. Pentru cursurile monetare, vezi supra, nota 46.

56. Adãniloaie 1981: 448.
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Astfel, este evident faptul cã presiunea economicã otomanã a fost mai mare în anii
1812-1820 decât în perioada 1802-1806, când hatiºeriful din 1802 impusese limitãri
severe ale plãþilor ºi furniturilor cãtre Poartã. Aceasta pentru a nu mai vorbi de lungile
perioade de ocupaþie militarã rusã (1769-1774, 1806-1812) sau austriaco-rusã (1788/
1789-1791), când plãþile cãtre Imperiul Otoman au fost întrerupte. De aceea, dacã ar fi sã
emitem o judecatã globalã pentru perioada 1774-1821, considerãm cã media anualã a
sumelor cedate Imperiului Otoman a fost mai micã decât cuantumurile estimate de noi
pentru anii 1816/1817 (Moldova) ºi 1820 (Þara Româneascã). Comparativ cu
maximumurile din anii 1581-1594 ºi 1731-1768, scãderea presiunii economice otomane
la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi în primii ani ai secolului al XIX-lea este încã ºi mai
pronunþatã.

I.2.2.2. Fiscalitatea

Presiunea economicã otomanã a determinat ample procese adaptative în Þara Româneascã
ºi Moldova. Primul, ºi cel mai direct, a fost sporirea dramaticã a fiscalitãþii, menitã sã
punã la dispoziþia domniei fondurile solicitate de Poartã.

În secolele XIV-XV Þãrile Române fuseserã state cu o fiscalitate limitatã57. Gradul de
monetarizare a economiei era redus, iar majoritatea dãrilor directe erau percepute în naturã.

57. Pentru o argumentare persuasivã în acest sens, vezi Daniel Chirot, care însã tinde sã supra-
evalueze veniturile obþinute de domnie din controlul asupra drumurilor comerciale (cf. Chirot
2002: 33-64).

Figura I.2. Povara financiarã a dominaþiei otomane asupra Þãrii Româneºti ºi Moldovei
(sec. al XVI-lea � 1828)
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Corvezile supuºilor ºi prebendele pentru curteni ºi slujitori aveau un rol esenþial în funcþio-
narea statului. În aceste condiþii, atât cheltuielile, cât ºi veniturile bãneºti ale domniei erau
relativ modeste. Aceastã situaþie s-a modificat radical în secolul al XVI-lea58 , sub impactul
nevoilor crescute de bani pentru a face faþã plãþilor cãtre Imperiul Otoman. Principala
mutaþie a fost creºterea masivã a impozitelor directe, combinatã cu trecerea la perceperea
lor în bani. Dintre aceste dãri, în secolul al XVI-lea cea mai importantã a fost birul,
cunoscut ºi sub numele �darea împãrãteascã�, ce exprimã ºi la nivel terminologic legãtura
sa cu plãþile cãtre Poartã. Birul este atestat încã din prima jumãtate a secolului al XV-lea
atât în Þara Româneascã, cât ºi în Moldova, fiind perceput în unele cazuri pe avere (în
principal pe ocina ºi pe vitele contribuabilului) ºi în alte cazuri pe capul birnicului59 .
Alãturi de bir, care cunoaºte o creºtere spectaculoasã, în secolul al XVI-lea apar ºi o serie
de noi impozite directe de repartiþie, dintre care unele poartã chiar numele monedelor în
care era calculatã valoarea lor (de exemplu, �2 zloþi�, �50 de aspri� etc.). Dãrile de cotitate
erau extrem de variate, cele mai importante fiind gãleata (pe cereale), oieritul (goºtina
oilor), goºtina pe porci, dijmãritul (albinãritul), vinãriciul, iliºul (pe cai); percepute iniþial
în naturã, aceste dãri au fost cerute tot mai mult în bani, pierzând treptat legãtura cu
volumul producþiei ºi devenind de fapt dãri de repartiþie. Pe lângã mãrirea dãrilor pentru
contribuabilii obiºnuiþi, domnii Þãrii Româneºti ºi mai ales cei ai Moldovei au încercat, la
fel ca alþi suverani din Europa secolului al XVI-lea, sã impunã ºi privilegiaþii. Evident,
aceste tentative au stârnit o împotrivire considerabilã a boierilor ºi a clerului, împotrivire ce
transpare cu putere în izvoarele de epocã60. Dincolo de avatarurile diverselor tentative de
impunere a privilegiaþilor, pânã la urmã sporul fiscalitãþii i-a afectat ºi pe aceºtia, fie prin
diverse dãri speciale (birul curtenilor, birul slujitoresc, birul popesc etc.), fie prin spolieri
selective (confiscãri de averi pentru �hiclenie� realã sau inventatã, rechiziþionarea odoarelor
bisericeºti etc.), fie prin alte expediente, inclusiv împrumuturi forþate sau vânzãri ale unor
pãrþi ale domeniului domnesc.

Rezultatul acestor evoluþii a fost în primul rând sporirea considerabilã a presiunii fiscale,
sau � altfel spus � mãrirea pãrþii din produsul social care era însuºitã de stat. Aici trebuie
observat însã imediat cã cea mai mare parte a sumelor încasate lua foarte repede calea
plãþilor cãtre Imperiul Otoman ºi cã, de fapt, veniturile domniei nici nu au putut þine pasul
cu sporirea cuantumului acestor plãþi, ceea ce a condus la acumularea treptatã a unor mari
datorii faþã de creditorii proveniþi din lumea otomanã61.

Creºterea poverii fiscale a fost semnificativã deja în al treilea sfert al secolului al
XVI-lea ºi a devenit explozivã în anii 1580-1594. Aceastã constatare se verificã atât prin

58. Acest paragraf rezumã analiza noastrã mai detaliatã din Murgescu 1996a: 272-294, unde pot
fi gãsite ºi trimiterile la studiile speciale consultate. Pentru evoluþii similare în alte state
europene, vezi îndeosebi Bonney 1995: 261-279 (capitol de Winfried Schulze).

59. Mioc 1957.
60. De exemplu, în cronica lui Eftimie poate fi gãsit urmãtorul pasaj despre Iliaº Rareº, domn al

Moldovei în anii 1546-1551: �Iliaº, care se numea ºi Mahmet, nu a putut sã rabde mai mult,
ci ºi-a vãrsat veninul ascuns înãuntrul inimii sale fãþarnice ºi a scris pe toþi boierii mari ºi mici
la birul cel mare, ºi tot sfatul, dar ºi vãtafilor toþi în toatã þara de la cei dintâi pânã la cei din
urmã le-a poruncit sa dea, ºi mitropolitului ºi episcopilor, a scris încã ºi toate mãnãstirile câte
sunt în Moldovlahia la haraciul cel mare ºi câþi popi ºi diaconi sunt în graniþele moldoveneºti.
ªi ce sã spunem multe, toate cele creºtineºti ºi bisericeºti erau într-o mare turburare�
(Cronicile..., 1959: 120).

61. Murgescu 1996a: 194-199.
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inventarierea informaþiilor din izvoare referitoare la cuantumul birului din Þara
Româneascã62 , cât ºi prin calcule macroeconomice pornind de la totalul veniturilor strânse
de domni ºi de la numãrul estimat al populaþiei. Evaluãrile cantitative evidenþiazã pe de o
parte faptul cã tendinþa de creºtere a poverii fiscale a fost comunã întregului spaþiu românesc
(ca ºi celei mai mari pãrþi a Europei), cât ºi o accentuare a diferenþierilor provinciale, sporul
fiscalitãþii fiind relativ limitat în Transilvania, considerabil în Moldova ºi extrem în Þara
Româneascã63 . Comparaþiile cu alte state ale vremii dezvãluie fãrã echivoc caracterul
excepþional al presiunii fiscale din Moldova ºi mai ales din Þara Româneascã înainte de
1594, mai ales dacã avem în vedere ºi diferenþele între nivelurile generale de dezvoltare ale
diferitelor þãri.

Tabelul I.2. Cuantumul prelevãrilor statale
pe locuitor la sfârºitul secolului al XVI-lea

Statul Galbeni Kilograme de grâu 
Anglia (1600) 0,25 21,5 

Provinciile Unite (1650) 4,50 148 
Veneþia (1600) 2 50 
Polonia (1580) 0,14 10 

Þara Româneascã (1590) 2 134 
Moldova (1590) 1 67 

Transilvania (1590) 0,4 40 
Imperiul Otoman (1581-1583) 0,5 60 

Banatul otoman (1581) >0,5 >50 
Brãila (1598) 0,91 55 

India Mogulã (1600) 0,34 86 

62. Astfel, potrivit lui Damaschin Mioc, birul pe gospodãrie era 86 de aspri pânã la 1557, apoi
212 aspri în 1558-1566, 301 aspri în 1582-1584 ºi 946 de aspri în 1592-1594 (Mioc 1962: 160);
chiar dacã avem în vedere devalorizarea asprului, lentã pânã în 1584 ºi masivã în 1584-1586,
cuantumul birului tot a crescut ºi în termeni reali de circa cinci ori în intervalul 1521-1594.

63. Evaluãrile cantitative sunt mai ferme pentru sfârºitul secolului al XVI-lea ºi mai puþin sigure
pentru începutul aceluiaºi secol. Ca ordine de mãrime putem accepta cã povara fiscalã medie
se plasa la echivalentul a circa 0,1-0,2 galbeni/persoanã la începutul secolului al XVI-lea,
ajungând cãtre 1590 la circa 0,4 galbeni/persoanã în Transilvania, la aproape un galben/
persoanã în Moldova ºi circa 2 galbeni/persoanã în Þara Româneascã (cf. Murgescu 1996a:
276-283).

64. Mioc 1962: 158.

Sursa: Murgescu 1996a: 288.

�Excepþionalismului fiscal� al Þãrii Româneºti nu a durat mult. Dupã cum a evidenþiat
deja Damaschin Mioc, în 1603-1604 povara fiscalã din Þara Româneascã era, în termeni
monetari, de 2-3 ori mai micã decât înainte de 159464, ceea ce înseamnã cã ea coborâse sub
un galben/locuitor. Aceastã evoluþie evidenþiazã o datã în plus legãtura strânsã dintre
cuantumul poverii fiscale ºi cel al plãþilor cãtre Imperiul Otoman (vezi supra, I.2.2.1).
�Reintrarea în normalitate� a fost însã relativã, Þara Româneascã rãmânând ºi în secolele
XVII-XVIII o zonã cu o fiscalitate ridicatã comparativ cu alte þãri europene.

Sintetizând, putem aprecia cã secolul al XVI-lea a însemnat trecerea Þãrii Româneºti ºi
a Moldovei la un sistem cu fiscalitate ridicatã, determinatã de (ºi corelatã cu) nivelul plãþilor
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politice cãtre Imperiul Otoman. Dupã o evoluþie extremã în anii 1580-1594 ºi dupã
convulsiile datorate confruntãrilor militare cu Imperiul Otoman din anii 1594-1604, sistemul
s-a stabilizat în secolul al XVII-lea ºi a continuat sã funcþioneze � în liniile sale esenþiale �
pânã la începutul secolului al XIX-lea.

Implicaþiile fiscalitãþii ridicate au fost multiple. Cea mai importantã a fost neîndoielnic
presiunea exercitatã asupra contribuabililor de a procura de undeva sumele de bani solicitate
de fisc. Cum detezaurizarea acumulãrilor anterioare � câte vor fi fost, mai degrabã puþine �
nu putea rezolva durabil problema, pentru majoritatea contribuabililor soluþia nu putea
proveni decât din vânzarea unei pãrþi crescânde din produsele ºi bunurile lor. Rezultatul a
fost deci comercializarea forþatã a unei pãrþi tot mai mari din producþie ºi uneori chiar din
avuþia acumulatã. Înainte de a discuta mai pe larg caracteristicile acestei comercializãri, se
cuvine sã observãm cã � mai ales în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, când sporul
fiscalitãþii a fost extrem � pentru mulþi þãrani veniturile obþinute din vânzarea roadelor
muncii lor (mai ales animale, produse animaliere, cereale etc.) au fost insuficiente, ceea ce
i-a obligat sã caute surse suplimentare de bani pentru a-ºi putea plãti dãrile. Prima soluþie
a fost contractarea unor împrumuturi în condiþii cãmãtãreºti, iar atunci când aceastã soluþie
a fost epuizatã (sau, din diverse motive, creditul nu era accesibil) mulþi þãrani liberi au
trebuit sã-ºi vândã pãmântul ºi/sau sã se vândã pe sine. Fiscalitatea ridicatã a condus deci
la ruinarea unei mari pãrþi a þãrãnimii libere ºi la accentuarea procesului de �rumânire�,
adicã de trecere în situaþii de dependenþã personalã faþã de boieri sau faþã de marii proprietari
ecleziastici, în primul rând faþã de mãnãstiri. Dificultãþile pe care le-au cunoscut categoriile
curtenilor ºi slujitorilor, chemate ºi ele sã contribuie la acoperirea nevoilor bãneºti ale
domniei, ca ºi cele ale orãºenilor, apãsaþi de dãri ºi supuºi unei severe concurenþe din partea
negustorilor proveniþi din Imperiul Otoman, au contribuit ºi ele la amplificarea procesului
de polarizare a structurii sociale, foarte vizibil în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea.

I.2.2.3. Comerþul

Mulþi istorici au considerat cã secolul al XVI-lea a fost un moment decisiv în trecerea la
economia de schimb de mãrfuri sau, altfel spus, în a conferi comerþului un rol hotãrâtor în
dezvoltarea economicã a lumii. De cele mai multe ori, ei insistã fie pe creºterea ponderii
schimbului de mãrfuri în ansamblul economiei, fie pe mutaþiile survenite la nivelul ierarhiilor
comerciale, îndeosebi pe consecinþele marilor descoperiri geografice ºi pe preponderenþa
comerþului din þãrile limitrofe Oceanului Atlantic în raport cu cele din regiunea Mãrii
Mediterane.

Mutaþii majore au avut loc în secolul al XVI-lea ºi în ceea ce priveºte comerþul din Þãrile
Române, dar acestea au avut numeroase particularitãþi, care limiteazã convergenþele cu
evoluþiile din alte pãrþi ale lumii.

Înainte de 1500 rolul comerþului fusese relativ limitat în teritoriile româneºti. Comerþul
local era limitat de gradul redus de urbanizare, precum ºi de autosuficienþa alimentarã a
domeniilor boiereºti ºi mãnãstireºti. Este adevãrat, încã din secolul al XIV-lea prin Þãrile
Române treceau drumuri ale comerþului internaþional la mare distanþã, care legau Marea
Neagrã de Europa Centralã. Pe aceste drumuri erau tranzitate produse orientale, mai ales
mirodenii ºi þesãturi, precum ºi variate produse meºteºugãreºti provenite din Europa Apuseanã
ºi centralã, mai ales postavuri ºi obiecte de metal. Treptat, acest negoþ la mare distanþã a
stimulat ºi cererea localã, astfel încât unele dintre mãrfurile enumerate mai sus au început
sã fie vândute ºi reprezentanþilor elitelor din Þara Româneascã ºi Moldova. Încã mai
importantã a fost acumularea de bogãþie din oraºele sãseºti din Transilvania. Cererea
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acestora a stimulat comerþul la distanþã medie cu bunuri de larg consum din Þara Româneascã
ºi din Moldova, îndeosebi comerþul cu peºte provenit din bãlþile Dunãrii de Jos. În felul
acesta, comerþul internaþional la mare distanþã, cu mãrfuri de lux, a stimulat ºi dezvoltarea
unor reþele regionale de diviziune a muncii, care au contribuit la atragerea în cadrul
economiei de schimb a unor pãrþi crescânde din societatea româneascã. Totuºi, acest efect de
antrenare a rãmas inevitabil limitat. Cantitãþile relativ mici ale exporturilor muntene ºi moldo-
veneºti la Braºov65, care pentru Þara Româneascã reprezentau totuºi principalul debuºeu
extern, dovedesc faptul cã, exceptând satele ºi domeniile specializate în comerþul cu peºte,
societatea româneascã extracarpaticã era doar puþin antrenatã în aceste reþele comerciale.

Curând dupã 1500 comerþul la mare distanþã care trecea prin Þãrile Române a intrat în
crizã. Cauza a fost blocarea de cãtre portughezi a fluxului de mãrfuri orientale, în primul
rând de mirodenii, care soseau prin Levant ºi erau apoi tranzitate prin Þãrile Române spre
Europa Centralã. Absenþa mirodeniilor ºi a celorlalte mãrfuri orientale a creat dificultãþi în
finanþarea negoþului în contrapartidã cu postavuri ºi produse metalice din Europa Centralã
ºi a condus la reducerea drasticã a fluxurilor comerþului la mare distanþã. Atunci când, spre
1540, comerþul levantin cu produse orientale a fost relansat, mutaþiile generate de presiunea
economicã otomanã îºi fãcuserã deja simþite efectele, iar ponderea tranzitului la mare
distanþã în ansamblul economiei nu a mai fost la fel de mare ca înainte de crizã.

Plãþile cãtre Imperiul Otoman ºi fiscalitatea internã au condus relativ rapid la deprimarea
cererii interne de mãrfuri de import. Registrele comerciale de la Braºov din anii 1503-1554
atestã scãderea cantitãþilor ºi valorii produselor meºteºugãreºti importate în Þara
Româneascã66. Dincolo de eventualele efecte de stimulare a producþiei meºteºugãreºti locale,
menitã a suplini importurile devenite prea scumpe, este evident faptul cã slãbiciunea cererii
interne a rãmas o caracteristicã importantã a economiei Þãrii Româneºti ºi Moldovei pânã
cãtre sfârºitul secolului al XVIII-lea.

Cum piaþa internã nu era capabilã sã ofere sumele de bani de care aveau nevoie
producãtorii pentru a-ºi plãti dãrile, un rol crescând a revenit negustorilor strãini, mai ales
celor veniþi din lumea otomanã. Aceºtia, uneori împreunã cu negustorii localnici, au dat
expresie economicã cererii crescânde de produse care se manifesta în �lungul secol al
XVI-lea� atât în Imperiul Otoman, cât ºi în Europa Centralã. Creºterea economicã ce a avut
loc în ambele economii-univers � cea otomanã centratã în jurul Istanbulului ºi cea
vest-europeanã, în cadrul cãreia rolul de centru a trecut de la Veneþia la Anvers, la Genova
ºi apoi la Amsterdam � a cuprins ºi o componentã semnificativã de creºtere a preþurilor.
Depresia pieþei interne ºi preþurile ridicate de pe pieþele otomanã ºi central-europeanã au
generat o conjuncturã favorabilã pentru exporturile din Þãrile Române, care s-au
transformat în veritabile �economii de export�.

Nu orice produs putea fi însã exportat în egalã mãsurã. În mod normal, un flux
comercial ia naºtere atunci când agenþii economici, în acest caz negustorii, apreciazã cã
diferenþa dintre preþul de achiziþie ºi preþul anticipat de vânzare este suficient de mare
pentru a acoperi cheltuielile implicate de operaþiunea de comercializare ºi pentru a asigura
un profit consistent. Dintre cheltuieli, un rol-cheie îl aveau cele legate de transport, care,
dat fiind nivelul tehnic al vremii, erau considerabile, mai ales atunci când mãrfurile trebuiau

65. Astfel, în acest an au fost înregistrate în vamã mai puþin de 3.500 de bovine ºi câteva sute de
porcine, precum ºi pieile a circa 6.500 de bovine ºi a circa 33.000 de ovine (Manolescu 1965:
116, 120), ceea ce, la scara celor douã principate extracarpatice (fiecare cu câteva mii de sate
ºi circa 300.000-400.000 de locuitori), este foarte puþin.

66. Manolescu 1965: 151-159.
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transportate pe drumurile de uscat. Împreunã cu elementele ce þin de nivelul preþurilor pe
diversele pieþe, aceste constrângeri explicã de ce produsele româneºti au fost angrenate în
mod diferenþiat în boom-ul exporturilor din secolul al XVI-lea.

Mulþi istorici au pus cerealele la loc de frunte printre exporturile româneºti din secolele
XVI-XVIII. Un argument în favoarea unei asemenea opþiuni ar putea fi ponderea producþiei
cerealiere în cadrul economiei unor teritorii cu predominant agrarã, cum erau Þãrile Române
în epoca modernã timpurie. Argumente suplimentare sunt oferite de unele izvoare de epocã,
ce prezintã Þãrile Române drept �grânar� sau �cheler� al �împãrãþiei�, adicã al Istanbulului.
Aceasta pentru cã dependenþa comerþului cu cereale de disponibilitatea drumurilor pe apã �
la scara epocii, cerealele erau o marfã cu volum mare în raport cu preþul, ºi deci în cazul
cãruia cheltuielile de transport tindeau sã fie foarte mari � interzicea exporturile spre
Ungaria sau Polonia, pentru a nu mai aduce în discuþie þãri mai îndepãrtate; de altfel, chiar
ºi în ceea ce priveºte raporturile dintre statele româneºti extracarpatice ºi Transilvania, Radu
Manolescu constata �caracterul întâmplãtor al comerþului cu grâne� dintre ele67 . Rãmân
deci de discutat doar exporturile de cereale spre Imperiul Otoman. Studiul critic al
informaþiilor pãstrate de izvoarele de epocã, precum ºi absenþa unei diferenþe suficient de
mari între preþurile din Þara Româneascã ºi Moldova ºi cele din Istanbul ºi din celelalte
oraºe otomane, ne-au condus la constatarea cã exporturile româneºti de cereale au fost
modeste cantitativ în secolul al XVI-lea. Chiar ºi atunci când cantitãþilor vehiculate de
negustorii propriu-ziºi li s-au adãugat solicitãri oficiale, care excedau logica comercialã,
totalurile anuale din aceastã perioadã nu au depãºit în nici una dintre situaþiile cunoscute de
noi echivalentul a 10.000 de tone (deci hrana pentru 50.000 de oameni), fiind însã de cele
mai multe ori sensibil mai mici68. Cantitãþile de grâne trimise la Istanbul (sau în alte pãrþi
ale Imperiului Otoman) au rãmas relativ mici ºi în secolul al XVII-lea ºi în cea mai mare
parte a secolului al XVIII-lea. Este adevãrat, în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
solicitãrile otomane de cereale au început sã creascã. Astfel, începând din 1756 ºi pânã în
1769 din Þara Româneascã a fost perceputã o dare specialã în cereale, numitã mukayese, ºi
care cuprindea 35.000 de chile de Brãila anual, deci ceva mai puþin de 11.000 tone69. Era
un salt, mai ales dacã avem în vedere cã pânã la acea datã documentele nu atestã niciodatã
cantitãþi mai mari de 5.000 de tone anual pentru Þara Româneascã. Deºi cantitãþile au
crescut în acea perioadã ºi pentru Moldova, ponderea Þãrilor Române în aprovizionarea de
ansamblu a Istanbulului a rãmas minoritarã. Astfel, un studiu al lui Lütfi Güçer a evidenþiat
cã în 1758 au fost aduse la Istanbul un total de peste 7 milioane de chile de Istanbul (peste
175.000 de tone) de cereale (grâu ºi orz), dintre care mai puþin de 9% proveneau de la
Brãila ºi Galaþi; chiar dacã avem în vedere posibilitatea ca cereale moldoveneºti sã fi fost
încãrcate ºi prin Ismail, Chilia ºi Cetatea Albã, precum ºi dacã adãugãm cantitãþile trimise
ca mukayese, neînregistrate în izvoarele folosite de Lütfi Güçer, cota parte combinatã a
Moldovei ºi Þãrii Româneºti tot nu depãºeºte 20-25%. Cantitãþile trimise la Istanbul au mai
crescut puþin în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea ºi în primele decenii ale secolului
al XIX-lea, ajungând în perioada de pace de dupã 1812 la medii anuale de circa 25.000 de
tone pentru Þara Româneascã ºi 14.000 de tone pentru Moldova70. Chiar ºi aºa, cerealele

67. Manolescu 1965:130.
68. Murgescu 1996b. Ulterior, am reluat discuþia, cu argumente suplimentare ºi o extindere în

timp, în Mureºan 2006: 32-38 (articol de Bogdan Murgescu ºi Viorel Bratosin).
69. Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1957: 20. Chila de Brãila avea în mod obiºnuit 240 de ocale,

deci puþin mai mult de 300 kg de grâu (cf. Stoicescu 1971: 209-210).
70. Oþetea 1977: 50, 72-73.
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exportate din Þãrile Române nu depãºeau 25% din importurile Istanbulului. Mai mult,
comparând aceste cifre cu producþia agricolã totalã a Þãrii Româneºti ºi având probabil în
minte ºi cantitãþile mult mai mari din perioada urmãtoare, Andrei Oþetea conchidea:
�Aceste cifre aratã cã Þãrile Române, cu toate progresele realizate, sunt abia la începutul
procesului care avea sã facã din ele mari exportatoare de grâne�71. Pe de altã parte, din
punct de vedere valoric exporturile de cereale nu au reprezentat în secolul al XVI-lea decât
5-10% din exporturile Þãrii Româneºti ºi Moldovei72, iar la începutul secolului al XIX-lea
procentul, deºi crescut, era de doar circa 11% în cazul Þãrii Româneºti ºi puþin sub 12% în
cazul Moldovei73.

Sarea reprezenta o bogãþie importantã pentru Þãrile Române ºi unul dintre produsele
exportate încã din Evul Mediu. Piaþa otomanã a oferit un debuºeu important pentru sarea
româneascã, ceea ce a determinat creºterea producþiei. Pornind de la date provenite dintr-un
document otoman, Mihai Maxim apreciazã exporturile muntene de sare din timpul domniei
lui Petru cel Tânãr (1559-1568) la circa 5 milioane de ocale (circa 6.000 de tone)74. Pentru
Moldova ºi Transilvania nu avem date cantitative la fel de precise, dar ºtim cã ºi ele au
exportat cantitãþi considerabile de sare, în secolul al XVII-lea ajungându-se chiar la
delimitarea teritoriilor otomane în care aveau voie sã exporte cele trei principate. Creºterea
exporturilor de sare a continuat în secolele XVII-XVIII75. În secolul al XVIII-lea exporturile
muntene au depãºit sigur 10 milioane de ocale, atingând chiar 14 milioane de ocale înainte
de 1768, iar în prima jumãtate a secolului al XIX-lea, dincolo de variaþii conjuncturale
puternice (maxima fiind de 35-38 milioane de ocale în 1834) a ajuns la o medie de 15-16
milioane de ocale anual (circa 20 de milioane de tone). Exporturile moldoveneºti, deºi mai
mici decât cele ale Þãrii Româneºti ºi împãrþite între piaþa otomanã ºi cea polonezã ºi mai
târziu rusã, au atins ºi ele la începutul secolului al XIX-lea circa 8 milioane de ocale (circa
10 milioane de tone)76. Deºi cantitãþile exportate erau apreciabile ºi au crescut în aceastã
perioadã, din punct de vedere valoric, sarea reprezenta doar circa 10% din exporturile totale
ale Þãrii Româneºti în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, iar în prima jumãtate a
secolului al XIX-lea ponderea sa scãzuse la circa 7,5-8%77.

Exporturile Þãrilor Române au mai cuprins peºte, lemn, miere ºi cearã, ultima expediatã
nu numai în Imperiul Otoman, ci ºi la Veneþia; la acestea s-au mai adãugat, dar cu ponderi
relativ mici, inul, cânepa, vinul ºi, mai ales de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, rachiul ºi
tutunul. Ponderea cea mai mare în cadrul acestor exporturi au avut-o însã în toatã epoca
modernã timpurie animalele ºi derivatele animaliere. La nivelul animalelor vii, deºi caii
aveau preþul cel mai ridicat, numeric ºi chiar valoric erau mai importante bovinele ºi
ovinele. Dintre derivate, un rol important au avut pieile, lâna, seul, untul, iar din secolul

71. Oþetea 1977: 50.
72. Murgescu 1996a: 253.
73. Oþetea 1977: 66-69.
74. Maxim 1999: 240. În addenda din 1999 la studiul publicat iniþial în 1988, Mihai Maxim

semnaleazã ºi douã datorii de 9.549 ºi respectiv 2.250 de care de sare acumulate de ªtefan
Surdul (domn al Þãrii Româneºti în 1591-1592), care ar putea eventual indica sporirea
cantitãþilor exportate de mai mult de douã ori faþã de vremea lui Petru cel Tânãr (Maxim
1999: 242).

75. Datele referitoare la cantitãþi sunt discutate mai pe larg în Murgescu 1998b: 93-95.
76. Oþetea 1977: 60.
77. Murgescu 1998b: 95. Pentru Moldova nu avem date la fel de sigure, dar ne îngãduim sã

postulãm cã ponderea valoricã a exporturilor de sare nu era mult mai mare.
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al XVIII-lea brânzeturile, pastrama ºi cerviºul. În cadrul exporturilor Þãrii Româneºti ºi
Moldovei, animalele ºi derivatele animaliere au avut în toatã epoca modernã timpurie o
pondere larg majoritarã, care a oscilat între 50% ºi 80% din valoarea totalã78 .

Ovinele au deþinut un rol semnificativ în economia medievalã din Þãrile Române.
Totuºi, pânã în secolul al XV-lea ele au servit mai ales autoconsumului þãrãnesc, singurul
derivat comercializat în cantitãþi mai mari fiind lâna. Instalarea otomanilor în sud-estul
Europei ºi obiceiurile alimentare ale acestora, influenþate de interdicþia Islamului cu privire
la consumul de carne de porc, au schimbat aceastã situaþie. Oraºele otomane, în primul rând
Istanbulul, precum ºi armata sultanului s-au constituit în poli ai unei cereri în creºtere
pentru oile din Þãrile Române. Comerþului propriu-zis, desfãºurat de negustori care
cumpãrau oile din Þara Româneascã sau din Moldova ºi le duceau apoi �pe picioare� pânã
la Istanbul sau în alte teritorii europene ale Imperiului Otoman, i s-au adãugat spre mijlocul
secolului al XVI-lea ºi comenzi oficiale adresate de sultan domnilor români. Prima dintre
acestea dateazã din 1544, când sultanul Süleyman I a solicitat domnilor Radu Paisie
(1535-1545) ºi Petru Rareº (1527-1538, 1541-1546) sã trimitã câte 100.000 de oi la Istanbul
cu oamenii lor, pentru a fi vândute în capitalã �la preþul zilei�79; se cuvine cã acest tip de
aprovizionare era similar cu sistemul otoman al gelepilor (celepkeºan), adicã al unor
negustori autorizaþi (ºi controlaþi) oficial, care aveau obligaþia de a aduce pe piaþa capitalei
un numãr minim de oi din anumite zone de aprovizionare. De altfel, din a doua jumãtate a
secolului al XVI-lea avem informaþii ºi în legãturã cu prezenþa unor gelepi otomani în Þara
Româneascã ºi în Moldova, precum ºi cu situaþii când creditori otomani ºi-au recuperat
sumele împrumutate domnilor români preluând oi din Þãrile Române. Nu în cele din urmã,
au existat ºi situaþii când Poarta a solicitat oi complet în afara canalelor comerciale, iar
valoarea acestor oi, socotitã deseori la un preþ oficial subevaluat, a fost fie socotitã în contul
haraciului, fie pur ºi simplu adãugatã la toate celelalte obligaþii ale Þãrilor Române. În ceea
ce priveºte cantitãþile, un document otoman din 1584 aminteºte de faptul cã �odinioarã�
gelepii otomani cumpãrau 300.000 de oi din Moldova, fiind de presupus cã numãrul oilor
din Þara Româneascã era similar80 . Chiar dacã aceastã cifrã reprezintã mai degrabã un
maxim ºi nu poate fi extrapolatã pentru întreaga epocã modernã timpurie, este totuºi evident
faptul cã oile din Þãrile Române au ajuns sã aibã un rol foarte important în aprovizionarea
Istanbulului81; totodatã, în secolul al XVI-lea, probabil ºi în secolul al XVII-lea ovinele au

78. Pentru secolul al XVI-lea ne lovim de imposibilitatea de a estima valoric exporturile de peºte,
unt, seu, piei, lemn etc.; cu toate acestea, datele de care dispunem ne îngãduie sã apreciem
cã în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea ponderea exporturilor de animale vii ºi derivate
animaliere a fost de cel puþin 60% pentru Þara Româneascã ºi circa 70-80% pentru Moldova
(cf. Murgescu 1996a: 241-255). În 1820 animalele ºi derivatele animaliere dãdeau 66% din
exporturile Þãrii Româneºti (Oþetea 1977: 66-67), iar în 1826, dar pe baza unor date mai
puþin sigure, ele dãdeau 72% din exporturile Moldovei (Oþetea 1977: 67-69).

79. Maxim 1979: 1751-1752.
80. Maxim 1979: 1755.
81. Anthony Greenwood a supus unei critici severe diversele cifre vehiculate de istorici în legãturã

cu necesarul de ovine pentru consumul capitalei otomane, ºi � cu multã prudenþã � a apreciat
cã Istanbulul primea anual între un minim de 600.000 ºi un maxim de 1.800.000 de ovine
(Greenwood 2003: 34). El mai aminteºte cã provinciile otomane din Balcani dãdeau �nucleul�
(core) pentru aprovizionarea oraºului (Greenwood 2003: 35), dar subliniazã faptul cã rolul
Þãrii Româneºti ºi al Moldovei a devenit extrem de important, mai ales deoarece autoritãþile
otomane au practicat o politicã de preþuri scãzute, nestimulative, iar o mare parte din oile
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reprezentat principala sursã de venituri din exporturi pentru Þara Româneascã, probabil ºi
pentru Moldova. Pe de altã parte, deºi cifrele vehiculate de diverºii cãlãtori strãini variazã
considerabil chiar ºi pentru începutul secolului al XIX-lea, se pare cã în cursul secolului al
XVIII-lea exporturile de ovine vii au scãzut într-o oarecare mãsurã, stabilizându-se în
deceniul al doilea al secolului al XIX-lea la 100.000-150.000 de capete pentru fiecare dintre
cele douã principate82; cum însã numai din Þara Româneascã s-au trimis la Istanbul ºi peste
2 milioane de ocale de seu83, reducerea exportului de ovine vii pare sã fie legatã ºi de
extinderea practicii sacrificãrii lor în þarã sau în porturile de la Dunãre, precum ºi de
expediere la Istanbul a unor derivate ºi semipreparate.

Bovinele au constituit pânã foarte târziu una dintre principalele resurse ale gospodãriei
þãrãneºti. La nivelul întregii Europe medievale ºi incipient moderne, carnea de vitã a fost
consumatã în mai mare mãsurã decât celelalte sortimente de carne84. Relansarea creºterii
demografice ºi economice în Europa Centralã ºi Apuseanã spre mijlocul secolului al XV-lea
a fost însoþitã ºi de o schimbare a modului de procurare a cãrnii de vitã de cãtre un numãr
crescând de consumatori, care au ajuns sã beneficieze tot mai mult de carnea unor bovine aduse
�pe picioare� cale de sute ºi chiar peste o mie de kilometri, din zone ce pot fi considerate
periferice nu numai geografic, ci ºi ca nivel ºi structurã economicã. În a doua jumãtate a
secolului al XV-lea a luat astfel naºtere un comerþ la distanþã medie (ºi chiar mare) cu
bovine vii, care a devenit una dintre ramurile semnificative ale negoþului Europei continentale
în toatã epoca modernã timpurie85. La nivelul Europei Centrale ºi Apusene, principalii poli
ai cererii pentru marele negoþ cu bovine sunt de plasat în Þãrile de Jos, Germania ºi nordul
Italiei, dar piaþa otomanã ºi îndeosebi Istanbulul au atras ºi ele un numãr considerabil de
vite. Principalele regiuni exportatoare au fost Ungaria, Danemarca, sudul Poloniei ºi Ucraina
(la acea datã parte a Uniunii polono-lituaniene), Þãrile Române ºi teritoriile balcanice ale
Imperiului Otoman. În �lungul secol XVI� preþurile vitelor au crescut atât în Europa
Centralã, cât ºi în Imperiul Otoman, ceea ce a condus la sporirea numãrului de bovine
comercializate ºi a veniturilor obþinute din aceastã ramurã economicã. Þãrile Române s-au
aflat în situaþia de a putea exporta bovine în ambele direcþii. Creºterea cantitativã a
exporturilor se reconstituie cu greu ºi cu multe aproximaþii86. Putem totuºi aprecia cã
Transilvania exporta în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea ºi în primele decenii ale
secolului al XVII-lea circa 10.000 de bovine anual spre Europa Centralã. Exporturile
Moldovei în Polonia ºi probabil apoi mai departe pânã în Germania centralã erau sensibil
mai mari, depãºind 20.000 de capete anual încã din anii 1530; ele au fluctuat considerabil
în perioada urmãtoare, dar putem aprecia cã cifra de 20.000 de bovine anual este realistã ºi
pentru exporturile prin Polonia din prima jumãtate a secolului al XVII-lea. În fine, dar nu

româneºti soseau prin rechiziþii ºi/sau comenzi oficiale, depinzând mai puþin de calculele
comerciale (Greenwood 2003: 36-39). Dacã încercãm sã estimãm un ordin de mãrime pentru
ponderea medie combinatã a Þãrilor Române în cadrul aprovizionãrii cu ovine a capitalei
otomane, considerãm cã aceasta trebuie plasatã pe la 30-40%. Acest procentaj nu trebuie însã
extrapolat la ansamblul pieþei otomane, ºtiut fiind faptul cã oile din Þãrile Române se îndreptau
mult mai mult spre Istanbul ºi doar sporadic serveau celorlalte oraºe din partea balcanicã a
Imperiului Otoman.

82. Oþetea 1977: 42-45, 66-69.
83. Oþetea 1977: 66.
84. Audoin Rouzeau 1995: 287-290.
85. Blanchard 1986.
86. Datele cantitative ce urmeazã provin din Murgescu 1998a: 105-110, 115-117.
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în cele din urmã, în 1603 bailul veneþian la Istanbul, Agostino Nani, consemna, referindu-se
evident ºi la realitãþi mai vechi, cã Þara Româneascã ºi Moldova împreunã trimiteau în
Imperiul Otoman 27.000 de bovine anual; în ceea ce ne priveºte, credem cã cele mai multe
dintre aceste vite proveneau din Þara Româneascã, în timp ce Moldova trimitea un numãr
mai mic, având în vedere cã în aceeaºi vreme avea posibilitatea sã exporte ºi spre Europa
Centralã, unde preþurile erau mai ridicate decât în Imperiul Otoman. Aceste cantitãþi au
fãcut ca exporturile de boi vii sã fie, în secolul al XVI-lea, una dintre principalele surse de
venituri externe pentru Þãrile Române, la concurenþã doar cu veniturile obþinute din
exporturile de ovine.

Exporturile de bovine s-au dovedit însã deosebit de sensibile la fluctuaþiile conjuncturii
comerciale internaþionale. Recesiunea secolului al XVII-lea, declanºatã la nivelul eco-
nomiei-univers (vest-)europene cãtre 1620, a afectat ºi cererea central-europeanã de bovine.
Pe pieþele germane preþul vitelor, menþinut încã la un nivel ridicat în timpul ºi din cauza
rãzboiului de 30 de ani, a scãzut dramatic în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea.
Moldova a resimþit aceastã deteriorare a conjuncturii comerciale prin reducerea mai întâi a
veniturilor obþinute ºi apoi chiar a numãrului de vite exportate. Criza exporturilor de bovine
din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea a fost însã numai o faþetã a unui proces mai
amplu de reducere a legãturilor economice cu economia-univers europeanã, proces ilustrat
ºi de diminuarea importurilor de postavuri occidentale în Þãrile Române, de declinul
tranzitului de produse orientale prin teritoriile româneºti spre Europa Centralã ºi Apuseanã
ºi de creºterea ponderii legãturilor Þãrilor Române cu economia-univers otomanã87. Aceste
evoluþii au afectat diferenþiat cele trei principate din spaþiul românesc. Cea mai lovitã a fost
Moldova, urmatã apoi de Transilvania, care avea însã avantajul unei structuri economice mai
puternice ºi mai diversificate, în timp ce Þara Româneascã, care ºi aºa era orientatã
covârºitor spre piaþa otomanã ºi avea doar legãturi sporadice cu Europa Centralã, nu a avut
aproape deloc de suferit.

În secolul al XVIII-lea conjunctura central-europeanã a devenit din nou favorabilã
pentru comerþul cu bovine vii. Pentru Moldova, efectele pozitive au început sã se facã
simþite din anii 1720, iar creºterea numãrului de boi exportaþi ºi a veniturilor obþinute a
continuat pânã în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Creºteri similare pot fi observate
ºi în ceea ce priveºte vânzarea de vite transilvãnene în Austria, favorizatã ºi de includerea
principatului intracarpatic în cadrul Imperiului Habsburgic, ca ºi în ceea ce priveºte numãrul
ºi valoarea bovinelor exportate de Þara Româneascã, atât spre Austria, cât ºi spre Imperiul
Otoman. Rãzboaiele de la cumpãna secolelor XVIII-XIX au stimulat suplimentar vânzarea
vitelor româneºti în Europa Centralã, dar cantitãþile s-au menþinut ridicate ºi dupã terminarea
rãzboaielor napoleoniene. Cifrele din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea ºi din primele
decenii ale secolului al XIX-lea depãºesc semnificativ pe cele atinse în secolele XVI-XVII:
astfel, în 1770 Transilvania trimitea la Viena peste 25.000 de boi, exporturile totale ale Þãrii
Româneºti (cuprinzând atât exporturile tradiþionale spre Imperiul Otoman, cât ºi masive
vânzãri în Austria) au ajuns în 1820 la 50.000 de bovine, în timp ce pentru Moldova avem
cifre precum 30.000 de boi ºi 6.000 de vaci numai spre Austria în 1815 sau 42.000 de boi
ºi 23.000 de vaci spre Austria ºi Imperiul Otoman în 182688. Creºterea veniturilor a fost ºi

87. Am analizat pe larg acest proces în Murgescu 1988.
88. Oþetea 1977: 41, 66-67; Murgescu 1998a: 107, 113-114. Lucrãrile de specialitate mai cuprind

ºi alte cifre, cum ar fi exporturi de 100.000 de bovine pentru Moldova înainte de 1812 (Oþetea
1977: 40), dar aceastã estimare ni se pare exageratã.
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ea considerabilã: în timp ce exporturile muntene din secolul al XVI-lea pot fi evaluate la cel
mult 60.000 de galbeni89, iar cele moldoveneºti au atins ajuns chiar la mai mult de 120.000
de galbeni în timpul lui Vasile Lupu (1634-1653)90, în 1820 exporturile de bovine ale Þãrii
Româneºti pot fi estimate la circa 100.000 de galbeni91, iar cele ale Moldovei din 1826
valorau peste 160.000 de galbeni92.

Conjunctura favorabilã din secolul al XVIII-lea ºi din primele decenii ale secolului al
XIX-lea nu s-a limitat la exporturile de bovine vii. Exporturile de cai au crescut considerabil,
îndeosebi cele din Moldova pentru remonta armatei prusace93. De asemenea, au sporit
foarte mult exporturile de porci vii din Þara Româneascã spre Transilvania, acestea ajungând
în primele decenii ale secolului al XIX-lea la mai multe zeci de mii de capete anual94.
Raportul lui Pini despre comerþul Þãrii Româneºti la 1820 cuprinde ºi o cifrã surprinzãtor
de mare de capre (40.000 de capete), precum ºi cantitãþi apreciabile de lânã, vin, rachiu,
tutun ºi fructe; ºi în cazul Moldovei exporturile de in, cânepã, lânã, vin ºi piei au crescut
semnificativ95. De aceea, putem aprecia faptul cã, în ansamblu, secolul al XVIII-lea ºi
începutul secolului al XIX-lea au fost � dincolo de inflaþie ºi de variatele încercãri otomane
de a obþine prin intervenþii politice avantaje economice speciale în raporturile comerciale cu
Þãrile Române96  � o perioadã de creºtere a volumului comerþului ºi a veniturilor obþinute
din exporturi.

Dincolo de variaþiile conjuncturii economice, se cuvine subliniatã încã o datã orientarea
spre export a Þãrii Româneºti ºi a Moldovei în epoca modernã timpurie. Din secolul al
XVI-lea ºi pânã în secolul al XVIII-lea, majoritatea produselor scoase la vânzare în cele
douã principate ºi-au gãsit debuºeul final pe pieþele externe (îndeosebi cele din Imperiul
Otoman ºi Europa Centralã), care au surclasat ca semnificaþie economicã piaþa internã
(incluzând aici atât diversele pieþe locale, cât ºi puþinele pieþe de anvergurã regionalã din

89. Murgescu 1996a: 250.
90. Am pornit de la cifra de 20.000 de boi numai spre Polonia, la un preþ intern mediu de 12,58

taleri ºi la o ratã bimetalicã de circa 2 taleri pentru un galben (Murgescu 1988: 520). Aceastã
evaluare nu include ºi eventualele exporturi spre Imperiul Otoman, care însã în condiþiile
preþurilor deosebit de stimulatoare din Europa Centralã trebuie sã fi fost relativ modeste.

91. Cf. Oþetea 1977: 66-67 ºi Popa 1978: 85.
92. Cf. Oþetea 1977: 68-69 ºi Popa 1978: 85.
93. Oþetea 1977: 45-47, unde sunt discutate ºi cifrele extrem de disparate oferite de izvoarele de

epocã.
94. Oþetea 1977: 47-48. Preþul de 80 de piaºtri perechea (Oþetea 1977: 67) este exagerat (cf. Popa

1978: 141), ºi în consecinþã ºi evaluãrile valorice ale lui Oþetea trebuie revizuite în jos.
95. Oþetea 1977: 50-69.
96. O problemã mult discutatã în istoriografia românã este aceea a aºa-zisului �monopol comercial

otoman� (vezi ºi prezentarea istoriograficã în Murgescu 1990a). Luat în mod strict, termenul
�monopol� este evident inadecvat, deoarece în toatã perioada avutã în vedere (secolele
XVI-XVIII) Þãrile Române au avut relaþii ºi cu alte state decât cu Imperiul Otoman. Adepþii
ideii de �monopol comercial otoman� au invocat unele interdicþii otomane de export, precum
ºi o serie de alte practici menite sã aprovizioneze Istanbulul ºi/sau armata otomanã cât mai
ieftin cu diverse produse ale Þãrilor Române. Studiul atent al tuturor mãsurilor prin care
factorii politici otomani au încercat sã-ºi promoveze diversele interese economice în raporturile
comerciale cu Þãrile Române a evidenþiat caracterul puþin sistematic, discontinuu ºi deseori
contradictoriu al acestor intervenþii, astfel încât se poate aprecia cã, deºi negoþul româno-otoman
nu a fost liber de intervenþia politicului, nicicând în secolele XVI-XIX nu a existat un monopol
otoman asupra comerþului Þãrilor Române (Murgescu 1997).
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Þãrile Române)97. Sau, privind lucrurile la nivel macroeconomic, veniturile obþinute din exporturi
erau esenþiale pentru asigurarea sumelor de care contribuabilii aveau nevoie ca sã-ºi plãteascã
dãrile ºi mai departe pentru ca statul sã poatã funcþiona (ceea ce însemna în primul rând sã
îndeplineascã solicitãrile financiare ale Porþii). Din acest punct de vedere, situaþia principatelor
extracarpatice se deosebeºte de cea a Transilvaniei. Pe de o parte, Transilvania nu a fost supusã
aceleiaºi presiuni economico-financiare ca Moldova ºi Þara Româneascã, ºi totodatã dispunea de
resurse interne de aur ºi argint, care o fãceau mai puþin dependentã de veniturile provenite din
exporturi. Pe de altã parte, nobilimea ºi oraºele din Transilvania erau mai puternice politic,
demografic ºi economic decât cele din principatele extracarpatice. În aceste condiþii, evoluþia
economicã a Transilvaniei a fost într-o mai mare mãsurã autocentratã decât cea a Þãrii Româneºti
ºi Moldovei, care au depins mult mai mult de legãturile cu economia-univers otomanã ºi într-o
oarecare mãsurã de cele cu economia-univers (vest-)europeanã.

I.2.2.4. Structurile productive

Procesele adaptative nu s-au limitat însã la nivelul fiscalitãþii ºi al comerþului. Ele au afectat
pânã la urmã ºi sfera producþiei, deºi aceasta a fost multã vreme mult mai conservatoare
decât restul economiei. Impulsurile înnoitoare au venit din mai multe direcþii. Presiunea
fiscalã a fost neîndoielnic importantã, dar ea în sine nu garanta cu nimic sensul evoluþiei, ºi
uneori � prin amplitudinea ei � a ºi blocat încercãrile de adaptare ale gospodãriei þãrãneºti.
Stimulii transmiºi de negustori, prin preþurile ridicate oferite pentru anumite produse sau
chiar prin avansurile bãneºti pentru unele dintre acestea, au avut deseori un impact direct ºi
semnificativ. În fine, trebuie amintit ºi faptul cã intensificarea legãturilor cu alte spaþii
geografice, desigur mai mult la nivelul elitelor decât la cel al producãtorilor direcþi, a
facilitat procesul de acumulare de cunoºtinþe, inclusiv a cunoºtinþelor legate de anumite
procese productive (tehnici meºteºugãreºti, culturi de plante, tehnici de creºtere a animalelor etc.).
Aceste noi cunoºtinþe au reuºit încet, dar totuºi semnificativ, sã impulsioneze procesul de
�învãþare prin practicã�, crucial pentru creºterea economicã din economiile preindustriale98 .

Primele forme de adaptare se pot observa în ceea ce priveºte creºterea animalelor.
Cererea ridicatã pentru vitele mari i-a determinat pe unii dintre marii proprietari funciari
(domni, boieri, mãnãstiri) sã-ºi specializeze unele domenii pentru creºterea bovinelor.
Astfel, avem informaþii despre întemeierea unor braniºti pentru creºterea boilor de export în
Moldova în secolul al XVI-lea ºi în prima jumãtate a secolului al XVII-lea99 . Una dintre
cele mai importante braniºti de acest fel, cea de la Zãvodeni pe valea Rãutului, în nord-estul
Moldovei, a fost creatã prin dislocarea locuitorilor din 11 sate la iniþiativa domnului
Alexandru Lãpuºneanu (1552-1561, 1564-1568)100, care s-a implicat activ în exportul de
bovine în Polonia, Prusia, Transilvania ºi chiar Veneþia. Pentru Þara Româneascã, deºi nu
avem informaþii la fel de explicite despre reorganizarea domeniilor în vederea specializãrii
pentru export, ºtim cã un mare boier precum Preda Brâncoveanu trimitea la mijlocul
secolului al XVII-lea câte 1.000 de boi de negoþ pe an pentru a fi vânduþi la Istanbul101.

97. Insistãm asupra faptului cã discuþia de mai sus se referã la produsele comercializate ºi nu ia
în considerare autoconsumul, considerabil atât la nivelul gospodãriilor þãrãneºti ºi chiar
orãºeneºti, cât ºi la nivelul multor domenii boiereºti ºi mãnãstireºti.

98. Pentru o convingãtoare aplicaþie a acestei teorii cu privire la Occidentul preindustrial, vezi
Persson 1988.

99. Cihodaru 1957.
100.Pungã 1984.
101. Cãlãtori: VI, 216.
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Dincolo însã de aceste adaptãri pentru a putea dispune de un numãr cât mai mare de animale
de export, se cuvine observat cã multã vreme, din punct de vedere tehnic, nu s-au realizat
îmbunãtãþiri semnificative în ceea ce priveºte tehnicile de creºtere a animalelor. Astfel, în
întreaga epocã modernã timpurie, la fel ca ºi în Evul Mediu, bovinele erau þinute în aer liber
ºi hrãnite mai ales prin pãscutul liber. Este adevãrat, avem unele informaþii cã în secolul al
XVIII-lea negustorii armeni din Polonia, care arendau moºii în nordul Moldovei, au introdus
sistemul construirii unor staluri speciale pentru adãpostirea vitelor pe timp de iarnã ºi au
luat mãsuri pentru furajarea animalelor pe timp de iarnã, astfel încât sã poatã dispune de boi
capabili sã porneascã pe drumul spre pieþele de desfacere cât mai devreme în primãvarã, dar
aceastã practicã a rãmas minoritarã102 ; pe de altã parte, se cuvine sã ne amintim faptul cã
acest sistem de îngrãºare a bovinelor pe timp de iarnã se practica în Europa Apuseanã ºi
Centralã, ca ºi în Danemarca, încã din secolul al XV-lea.

Adaptãri ale structurilor productive pot fi observate ºi în ceea ce priveºte creºterea
oilor103 . Este adevãrat, ºi în secolele XVI-XVIII majoritatea ovinelor au continuat sã fie
crescute prin �pãstoritul sedentar ºi local� sau cel mult prin pãstoritul de varã în pãºunile
de la munte. Noutatea adusã de cererea otomanã a fost aceea a unei secvenþialitãþi distincte
în valorificarea ovinelor ce urmau sã fie vândute pentru piaþa otomanã. Astfel, acestea erau
mai întâi tunse primãvara, iar lâna era valorificatã fie la nivel local, fie în Transilvania104 ;
apoi ovinele respective erau scoase la pãscut spre a lua în greutate, iar vara erau vândute cel
mai adesea unor negustori otomani, care organizau transportul �pe picioare� spre Istanbul.
Constituirea unor ferme specializate în creºterea ovinelor pentru piaþa otomanã a avut loc la
iniþiativa unor dregãtori ºi negustori otomani, mai întâi în aºa-numitele �raiale� otomane de
la Dunãre. Un exemplu celebru este în acest sens �Odaia Vizirului� (atestatã ºi sub numele
de �Câºla Vizirului�) din kaza-ua Brãila, care stã la originea actualei aºezãri Viziru. Dupã
cum o aratã ºi acest exemplu, a existat o tendinþã de a extinde asemenea �odãi�, �câºle� ºi
�saiale� ºi în teritoriul propriu-zis al Þãrii Româneºti ºi al Moldovei, ceea ce a generat
numeroase litigii de hotar în secolele XVII-XVIII.

Influenþa otomanã s-a manifestat ºi în ceea ce priveºte culturile de plante. Autoritãþile
otomane au aplicat o politicã activã de promovare a culturii orezului în Balcani. De aici,
cultura orezului a fost extinsã ºi în teritoriile româneºti intrate sub administraþia directã a
Porþii. Pentru Banat avem chiar o informaþie documentarã directã, sultanul Murad al III-lea
poruncind în 1575 sã fie adus un anume Mustafa din Niº, care, �fiind priceput în ale
orezului�, urma ca împreunã cu alþi cultivatori sã iniþieze cultivarea de orez în mai multe
locuri din provincia (eyalet) Timiºoarei105. Extinderea culturii orezului a rãmas însã modestã
în teritoriile româneºti. Mult mai important a fost porumbul. De origine americanã, acesta
a pãtruns în secolul al XVI-lea în lumea mediteraneanã, ajungând repede sã fie denumit
�sorg turcesc� sau �grâu turcesc�. În Þãrile Române este atestat în secolul al XVII-lea ºi a
avut o pondere în creºtere în secolele XVII-XVIII106. Astfel, dacã la sfârºitul secolului al
XVI-lea datele pãstrate din kaza-ua Brãilei indicã faptul cã producþia cerealierã era dominatã
de grâu (43,5% din total), orz (30%) ºi mei (20%), în secolul al XVIII-lea porumbul

102. Murgescu 1998a: 103.
103. Acest paragraf se bazeazã îndeosebi pe Murgescu 1996: 24-103.
104. Registrele vamale de la Braºov surprind o sporire a cantitãþii de lânã exportate din Þara

Româneascã de la 42 de poveri în 1503 la o medie de peste 125 de poveri anual în intervalul
1545-1554 (Manolescu 1965: 123).

105. Veliman 1985: 424.
106. Cu privire la începuturile culturii porumbului în Þãrile Române, vezi mai nou Florea 1998.
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trecuse pe primul loc în Þara Româneascã ºi Moldova ºi îºi disputa cu grâul locul întâi în
teritoriile româneºti din interiorul arcului carpatic107 . Odatã cu porumbul au început sã fie
cultivate ºi plante care cresc în simbiozã cu acesta, cum ar fi fasolea ºi dovleacul. În fine,
tot pe filierã otomanã ºi tot în secolele XVII-XVIII a pãtruns în Þãrile Române ºi o plantã
nealimentarã, tutunul, care în secolul al XVIII-lea a ajuns sã fie folosit nu numai pentru
consumul intern, ci ºi pentru exporturile spre Imperiul Otoman.

Procesele adaptative s-au manifestat ºi în ceea ce priveºte producþia meºteºugãreascã108 .
Dupã cum am amintit mai sus, presiunea financiarã otomanã a deprimat cererea internã
pentru o serie de produse meºteºugãreºti ºi a condus în secolul al XVI-lea la stimularea
producþiei meºteºugãreºti din Þara Româneascã ºi Moldova, astfel încât sã fie realizate local
produse care nu mai puteau fi cumpãrate de la negustorii strãini. Dacã în secolul al XVI-lea
au proliferat mai ales meºteºugurile sãteºti ºi domeniale, în secolele XVII-XVIII creºterea
cea mai puternicã au înregistrat-o meºteºugurile urbane. Diversificarea ºi perfecþionarea
producþiei meºteºugãreºti din oraºele muntene ºi moldovene s-a datorat în mare mãsurã ºi
stabilirii în aceste oraºe a unor imigranþi veniþi din Imperiul Otoman, din Transilvania sau
din Europa Centralã ºi Apuseanã. Desigur, activitatea meºteºugarilor din Þãrile Române a
fost în cea mai mare parte orientatã spre satisfacerea cererii locale, producþia pentru pieþe
mai îndepãrtate fiind mai degrabã excepþia decât regula. Cererea localã era însã dominatã de
modelul impus de curtea domneascã ºi de elitele politice, astfel încât influenþa otomanã a
fost considerabilã ºi la nivelul consumului ºi la nivelul producþiei meºteºugãreºti din Þara
Româneascã ºi Moldova.

I.2.3. Secolele XVII-XVIII � o perioadã de creºtere economicã ºi
demograficã

Dominaþia otomanã a pus la grea încercare structurile politice, economice ºi sociale ale
Þãrilor Române în secolul al XVI-lea. Fenomenele de crizã au fost deosebit de grave în Þara
Româneascã ºi în Moldova, contribuind la declanºarea revoltei antiotomane din 1594.
Rãzboaiele din 1594-1604/1606 au amplificat criza prin distrugerile specifice ºi prin
fenomene de dezorganizare a vieþii economice, care au lovit mai ales Þara Româneascã ºi
Transilvania. Abia instaurarea unei anumite stabilitãþi politice dupã pacea de la Zsitvatorok
(1606) ºi moderarea semnificativã a presiunii financiare otomane dupã restabilirea gradualã
a dominaþiei Porþii în anii 1604-1613 au îngãduit declanºarea unui proces semnificativ de
refacere ºi apoi de creºtere economicã ºi demograficã.

În cadrul societãþilor preindustriale, capitalul fix ºi diferenþierile de productivitate au fost
relativ limitate, astfel încât numãrul oamenilor este un indicator crucial pentru a diagnostica
evoluþiile economice. Reconstituirea evoluþiilor demografice din perioada anterioarã se-
colului al XIX-lea se loveºte de precaritatea surselor documentare ºi de divergenþele dintre
specialiºti. Cu toate acestea, credem cã unele ordine de mãrime pot fi deduse cu o marjã
rezonabilã de siguranþã109. Pentru Transilvania (înþeleasã aici, ca ºi în continuare, lato
sensu, adicã incluzând totalitatea teritoriilor româneºti din interiorul arcului carpatic) credem

107. Columbeanu 1974a: 54-75; Demeny 1989: 1253-1254; ªtefãnescu 1995: 219-231;
Murgescu 1999a: 27-28.

108. Olteanu, ªerban 1969: 123-435.
109. O discuþie mai amplã în Murgescu 1999a: 16-23 (vezi ºi indicaþiile bibliografice de la

pp. 202-203).
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cã putem estima circa un milion de locuitori cãtre 1500, apoi o perioadã de creºtere
moderatã în secolele XVI-XVII (cu repere pur estimative de circa 1,1 milioane la 1600 ºi
1,25 milioane la 1700; de menþionat faptul cã cele douã repere se plaseazã în contextul
rãzboaielor din 1594-1606 ºi 1683-1699, ambele cu impact demografic negativ) ºi o creºtere
acceleratã în secolul al XVIII-lea, când populaþionismul habsburgic (inclusiv politica de
colonizare), mãsurile antiepidemice ºi progresul agricol au fãcut ca spre 1800 sã se ajungã
la circa 3 milioane de locuitori110. Þara Româneascã a avut în secolul al XVI-lea o populaþie
care a oscilat în jurul a 300-350.000 de locuitori, perioadele de creºtere demograficã
(primele douã decenii ale secolului sau anii 1540-1570) fiind anulate de efectele conflictelor
militare, ale epidemiilor ºi ale fiscalitãþii, care, mai ales în ultimele decenii ale secolului, a
generat un fenomen amplu de fugã a contribuabililor. Pentru anul 1600, dupã ani de
fiscalitate excesivã ºi de rãzboi, credem cã cifra de 300.000 este realistã; secolul
al XVII-lea a fost apoi unul de refacere ºi creºtere demograficã, populaþia Þãrii Româneºti
atingând o jumãtate de milion de locuitori la mijlocul secolului ºi circa 600.000 de locuitori
spre 1700. Deºi vicisitudinile nu au lipsit, mai ales în al doilea sfert al secolului
al XVIII-lea, creºterea demograficã a continuat ºi s-a accelerat chiar dupã 1774, astfel încât
la 1800 populaþia Þãrii Româneºti depãºise sigur un milion de locuitori111. În sfârºit, pentru
Moldova (aici, ca ºi în continuare, prin Moldova înþelegem Moldova istoricã, incluzând deci
ºi teritoriile sud-estice anexate de Imperiul Otoman în 1484 ºi 1538, ºi Bucovina anexatã de
Imperiul Habsburgic în 1775) am reþinut circa 400.000 de locuitori la 1500. În secolele
XVI-XVII, perioadele de creºtere demograficã au alternat cu altele de regres (mai ales
ultimele trei decenii ale secolului al XVII-lea), astfel încât sporul demografic de ansamblu
a fost modest (reperele noastre pur orientative sunt 440.000 de locuitori la 1600 ºi 480.000
de locuitori la 1700) a fost lentã, cam aceeaºi cifrã la 1600. Creºterea demograficã s-a
accelerat în cursul secolului al XVIII-lea, astfel încât spre 1800 populaþia totalã a Moldovei
istorice a ajuns la circa 900.000 de locuitori112.

Aceastã creºtere demograficã, ce depãºeºte media Europei Apusene ºi Centrale în aceastã
perioadã113, necesitã explicaþii. Aceasta cu atât mai mult cu cât, dincolo de variaþiile

110. Într-o lucrare anterioarã preluasem o estimare mai redusã, de numai 2,5 milioane de locuitori
pentru sfârºitul secolului al XVIII-lea (Murgescu 1999a: 19); aceeaºi cifrã apare ºi într-o
recentã sintezã realizatã de istoricii clujeni (IRC: 404 � capitol de Ionuþ Costea). Cifra de
3 milioane de locuitori pentru ansamblul teritoriilor româneºti din interiorul arcului carpatic
(Transilvania lato sensu, adicã incluzând aici Partium, Banatul ºi graniþa militarã) are la bazã
analiza ºi datele din Gyémánt 2006.

111. Aceste estimãri sunt mai �modeste� decât cele puse în circulaþie de Louis Roman, care a
apreciat populaþia Þãrii Româneºti la un milion de locuitori în timpul lui Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), circa 800.000 de locuitori spre mijlocul secolului al XVIII-lea ºi
1,5 milioane de locuitori la 1791 (IR, VI: 53 � capitol de Ecaterina Negruþi-Munteanu).
Dincolo de diferenþa dintre cele douã serii de cifre (vezi ºi comentariul meu în Murgescu
1999a: 20), se cuvine semnalat faptul cã în ambele variante secolul al XVIII-lea a fost per
ansamblu o perioadã de creºtere demograficã semnificativã în Þara Româneascã.

112. Am cumulat aici cei circa 700.000 locuitori ai statului Moldova (Negruþi 1981: 244, cf. nota
5) cu cei circa 190.000 locuitori ai Bucovinei cedate habsburgilor în 1775 (Roman, Vergatti
2002: 137); nu am inclus însã Bugeacul, care în cea mai mare parte a intervalului 1500-1800
s-a aflat sub administraþie otomanã.

113. Astfel, se considerã cã Europa Apuseanã ºi Centralã ºi-a dublat populaþia în intervalul 1500-1800,
în timp ce în Þãrile Române creºterea demograficã de ansamblu a fost de peste 2,5 ori.
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natalitãþii ºi mortalitãþii, creºterea demograficã din societãþile preindustriale era strâns
legatã de capacitatea de a spori producþia de resurse alimentare. Or, productivitatea la
principalele cereale (grâu, orz, mei, secarã) a crescut foarte puþin, rãmânând la cote
scãzute114. În aceste condiþii, sustenabilitatea creºterii demografice a fost realizatã prin alþi
factori. Dintre aceºtia, cei mai importanþi au fost introducerea culturii porumbului, mai
productiv decât cerealele europene, ºi extinderea suprafeþelor cultivate prin procesul de
colonizare ruralã115. Un rol important a revenit ºi atragerii de populaþie din afara spaþiului
românesc, fie prin colonizãri sistematice, fie prin imigraþie spontanã; soldul migrator, activ
în întreaga perioadã 1500-1800, a contribuit vizibil la accelerarea creºterii demografice în
secolul al XVIII-lea116. În sfârºit, creºterea demograficã din Transilvania secolului al
XVIII-lea a fost stimulatã ºi de mãsurile antiepidemice promovate de autoritãþile habsburgice.

Am postulat anterior cã în epoca modernã timpurie nivelul general al activitãþii eco-
nomice a fost strâns corelat cu efectivele umane disponibile. Concluzia logicã a acestui
postulat ar fi aceea cã secolul al XVI-lea a fost o perioadã de cvasistagnare ºi cã procesele
de creºtere economicã s-au accelerat apoi în secolele XVII-XVIII. Aceastã concluzie este
totuºi simplistã ºi se cuvine sã fie verificatã prin luarea în considerare a altor factori ºi
indicatori relevanþi.

De fapt, ideea unei accelerãri a creºterii economice în secolul al XVIII-lea este larg
acceptatã pentru Transilvania ºi Banat. Istoricii au consemnat preocuparea autoritãþilor
habsburgice de a stimula sporirea potenþialului economic al provinciilor nou-cucerite:
�Includerea Transilvaniei în cadrele Imperiului Habsburgic a însemnat un efort din partea
administraþiei austriece de a-ºi impune propria politicã economicã de sorginte cameralistã,
de a raþionaliza ºi eficientiza economia principatului�117. Inspirate de teoriile cameraliste,
autoritãþile habsburgice au cãutat pe de o parte sã sporeascã numãrul locuitorilor con-
tribuabili, iar pe de altã parte sã stimuleze activitãþile productive de pe cuprinsul teritoriilor
aflate sub stãpânirea lor. Mãsurile adoptate au fost diverse, cuprinzând reglementãri ale
relaþiilor agrare, încurajarea introducerii unor noi plante de culturã ºi a diseminãrii cu-
noºtinþelor legate de tehnicile agricole, precum ºi acordarea de privilegii pentru negustori ºi pentru
antreprenorii care întemeiau manufacturi etc. Deºi aceste politici au întâmpinat rezistenþe
multiple, deºi la nivelul majoritãþii agenþilor economici a prevalat conservatorismul, totuºi
fenomenele de creºtere economicã sunt evidente. Chiar dacã o mare parte din aceastã
creºtere a fost extensivã, au existat ºi elemente de intensificare a valorificãrii resurselor
economice. În consecinþã, se poate aprecia cã bilanþul economic al stãpânirii habsburgice în
Transilvania ºi Banatul secolului al XVIII-lea este per total pozitiv118.

Dacã pentru teritoriile intrate sub stãpânire habsburgicã imaginea pozitivã a secolului al
XVIII-lea nu este cu adevãrat o surprizã, în schimb ea contrazice radical imaginea negativã

114. Murgescu 1999a: 24-28.
115. Vlad 1973.
116. Fenomenul migrator nu a cuprins numai pãtrunderea unor elemente levantine din Imperiul

Otoman în Þãrile Române, colonizarea ºvabilor în Banat ºi în alte provincii habsburgice sau
imigrarea unui numãr considerabil de evrei din Polonia în Moldova, ci ºi stabilirea unui
numãr considerabil de ardeleni (cunoscuþi în izvoare sub numele de �ungureni�) în Þara
Româneascã ºi în Moldova (Prodan 1945).

117. IRC: 408 (capitol de Ionuþ Costea).
118. Dintre numeroasele lucrãri referitoare la aceastã problematicã amintim acum doar Prodan

1989, Bocºan 1986 ºi ªtefãnescu 1995; pentru un bilanþ pozitiv ºi pentru Bucovina dupã
1775, vezi Ceauºu 1998.
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transmisã în istoriografie ºi în cultura româneascã referitor la �secolul fanariot� în Þara
Româneascã ºi Moldova. În ceea ce ne priveºte, vom evidenþia mai întâi faptul cã nici din
punct de vedere economic ºi demografic anii 1711/1716 nu sunt un moment de cezurã. În
Þara Româneascã procesul de creºtere demograficã ºi economicã începuse în secolul al
XVII-lea ºi a continuat � cu unele variaþii care nu au modificat semnificativ trendul secular �
ºi în secolul al XVIII-lea. În Moldova, prima jumãtate a secolului al XVII-lea a fost o
perioadã de creºtere ºi de relativã prosperitate; a urmat apoi o crizã destul de severã în a
doua jumãtate a secolului al XVII-lea, sub dublul impact al deteriorãrii conjuncturii
comerciale din Europa Centralã ºi al rãzboaielor otomano-polone din ultimele trei decenii
ale secolului, dar în secolul al XVIII-lea procesul de creºtere a fost reluat.

Dincolo de sporul demografic, se cuvine sã verificãm dacã mai existã ºi alte indicii care
sã justifice aserþiunea noastrã cã secolele XVII-XVIII au reprezentat în ansamblul lor o
perioadã de creºtere economicã pentru Þara Româneascã ºi Moldova. Studiile referitoare la
economia Þãrilor Române în secolele XVII-XVIII amintesc invariabil diversificarea ºi
progresele producþiei meºteºugãreºti, inclusiv funcþionarea mai multor manufacturi. �În
domeniul producþiei meºteºugãreºti, secolul al XVII-lea marcheazã reluarea, în condiþii
diferite, a ritmului de dezvoltare din a doua jumãtate a secolului al XV-lea�119. �În a doua
jumãtate a veacului [al XVIII-lea] numãrul manufacturilor s-a extins, iar producþia s-a
diversificat...�120. Progrese se pot observa ºi în ceea ce priveºte habitatul, mai ales în cazul
reºedinþelor domneºti ºi boiereºti, dar ºi în cel al caselor de orãºeni121. Inventarele de
obiecte personale aratã ºi ele o lentã, dar fermã acumulare de bogãþie. În fine, se observã un
proces de lãrgire a accesului la culturã � se înmulþesc atât tipãriturile, cât ºi textele manu-
scrise122, se ctitoresc tot mai multe biserici123 � care atestã, dincolo de actul de voinþã,
existenþa unor disponibilitãþi materiale sporite la un numãr tot mai mare de persoane.

De fapt, nici chiar istoricii cu o viziune pesimistã despre aceastã perioadã nu neagã
realizarea unor progrese la nivelul civilizaþiei materiale în Þãrile Române în secolele
XVII-XVIII. Ei contestã doar amploarea ºi semnificaþia acumulãrilor. Altfel spus, problema
este dacã paharul este pe jumãtate plin sau pe jumãtate gol. În termenii analizei noastre,
problema ar putea fi reformulatã astfel: în ce mãsurã acumulãrile constatate �impresionist�
în cele de mai sus sunt reprezentative pentru întreaga societate ºi reflectã deci o creºtere
economicã de ansamblu?

Analiza condicilor mãnãstireºti din secolul al XVIII-lea atestã ponderea mare a veniturilor
provenite din comercializarea bãuturilor124. Eforturile stãpânilor de domenii de a-ºi asigura

119. Olteanu, ªerban 1969: 173; formulare reluatã identic în IR: V, 424 (capitol de ªtefan
Olteanu).

120. IRC: 407 (capitol de Ionuþ Costea).
121. Sinigalia 2000: 181-613.
122. Duþu 1968: 351-377; Barbu 1996: 59-76.
123. Theodorescu 1987: II, 196-227. Voica Puºcaºu a inventariat ctitoriile cunoscute, ajungând

la urmãtoarele totaluri: în Þara Româneascã au fost ctitorite 223 de biserici în secolul al
XVI-lea, 637 în secolul al XVII-lea ºi 1.656 în secolul al XVIII-lea; pentru Moldova cifrele
sunt 170 de ctitorii în secolul al XVI-lea, 452 în secolul al XVII-lea ºi 1.342 în secolul
al XVIII-lea (Puºcaºu 2001: 488-489).

124. În Þara Româneascã bãuturile reprezentau principala sursã de venituri pentru cele mai multe
dintre domeniile pentru care s-au pãstrat informaþii (Columbeanu 1974a: 144-163). În
Moldova, sãmile mãnãstirilor din 1741 indicã 29,3% din venituri provenite din bãuturi,
singura sursã mai importantã fiind animalele, cu 42,8% din total (Mihordea 1968: 52).
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monopolul vânzãrii de bãuturi pe domeniu125, înmulþirea cârciumilor ºi extinderea con-
sumului bãuturilor distilate (rachiu, þuicã, horilcã, vinars etc.)126 atestã însemnãtatea
economicã a disponibilitãþilor bãneºti de care dispuneau consumatorii rurali din Þara
Româneascã ºi Moldova în secolul al XVIII-lea. Aceastã constatare contrazice imaginea
þãranului pauper ºi copleºit de dãri. În consecinþã, se cuvine sã ne întrebãm cât de mare a
fost cu adevãrat povara fiscalã în secolele XVII-XVIII.

Studiile existente cu privire la povara fiscalã din Þara Româneascã sunt puþine ºi se
feresc de estimãri totalizatoare. Este posibil ca istoricii sã fi evitat aceastã problemã ºi din
cauza multitudinii dãrilor (peste 60 în unele perioade), care, evident, îngreuneazã estimãrile
de ansamblu. Pe de altã parte, chiar ºi atunci când începem sã avem registre financiare, cum
ar fi condica vistieriei lui Constantin Brâncoveanu din anii 1694-1703 sau catastihul cãmãrii
domneºti din anii 1709-1714, cifrele rezultate sunt mai degrabã modeste ºi ridicã serioase
probleme de interpretare127. Damaschin Mioc a îndrãznit unele estimãri �optimiste�, care
ar indica o sporire a veniturilor domniei de-a lungul secolului al XVII-lea, dar cifrele
propuse de el conduc tot la cuantumuri sub un galben/locuitor128, ceea ce sugereazã faptul
cã povara fiscalã nu a crescut semnificativ ºi/sau durabil129 pe parcursul acestui secol.
Secolul al XVIII-lea este îndeobºte apreciat drept secolul unei fiscalitãþi excesive, care ar fi
fost instituitã de domnii �fanarioþi�. Sporul nominal al dãrilor a fost într-adevãr considerabil �
dincolo de tentativele de �raþionalizare� ale unui Constantin Brâncoveanu, Nicolae
Mavrocordat sau Constantin Mavrocordat �, dar o mare parte a fost erodatã de inflaþia din
ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea ºi de sporirea numãrului de contribuabili incluºi
într-o unitate fiscalã (liudã)130. Astfel, în 1820 sãtenii din cele trei sate ale moºiei Radovan au
plãtit dãri totale în valoare de 8.025 de taleri, ceea ce însemna 42,9 taleri pe cap de familie131;
deºi suma pare impresionantã, în condiþiile inflaþiei de la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi
din primele decenii ale secolului al XIX-lea ea mai echivala cu 2,86 galbeni pe cap de
familie, sau 0,57 galbeni/locuitor132. Chiar dacã acceptãm ideea cã este posibil ca sãtenii
din Radovan sã fi plãtit mai puþin decât alþii, sau cã în 1820 fiscalitatea a fost mai redusã
decât în alþi ani, putem afirma totuºi cã povara fiscalã medie nu a depãºit un galben/locuitor

125. Mihordea 1968: 259-265; Columbeanu 1974a: 125-128.
126. Olteanu, ªerban 1969: 138, 151, 187-188, 245-246, 253-254, 268, 313-314, 332-334,

363-364.
127. Astfel, însumarea veniturilor din condica vistieriei conduce spre o medie anualã de numai

532.000 de taleri, evident mult prea micã. Foarte mici sunt ºi sumele cuprinse în registrul
cãmãrii domneºti din anii 1709-1714 � o medie de doar 66.000 de taleri anual (cf. Mircea
1985: 10-16), care nu ajung în nici un caz pentru a justifica reputaþia de �prinþ al aurului�
a lui Constantin Brâncoveanu. Recent, un inventar otoman al averii lui Brâncoveanu a fost
publicat de Mihai Maxim (Maxim 2001a: 173-197).

128. Într-un prim studiu, Damaschin Mioc estimeazã povara fiscalã din timpul lui Brâncoveanu la
3-4 ughi [galbeni ungureºti] pe gospodãrie (Mioc 1966: 313), pentru ca ulterior sã aprecieze �
fãrã sã indice surse concludente � veniturile totale ale domnului la circa 1.400.000 de taleri
(IDR: I, 351), ceea ce la rata de schimb din anii 1694-1703 ar însemna 560.000 de galbeni, deci
tot sub un galben/locuitor (admiþând cã populaþia Þãrii Româneºti ajunsese la circa 600.000
de locuitori la sfârºitul secolului al XVII-lea � cf. Lehr 1974: 204 ºi Murgescu 1999a: 20).

129. Astfel, unele momente de creºtere nominalã a dãrilor, cum a fost reforma fiscalã a lui Matei
Basarab din 1632 (Mioc 1959), par sã fi fost depãºite rapid de contribuabili.

130. Columbeanu 1974b: 260.
131. Columbeanu 1974b: 274.
132. În 1820 rata de schimb era deja de 15 lei pentru un ducat (Popa 1978: 85).
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în secolul al XVIII-lea ºi în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Aceastã estimare se
cuvine verificatã prin calcule macroeconomice, adicã raportând veniturile totale prelevate
de stat la numãrul locuitorilor Þãrii Româneºti. În cadrul unui amplu raport redactat în
1807, dar conþinând elemente de analizã retrospectivã, diplomatul francez Reinhard sublinia
ºi el impactul inflaþiei: �Estimând veniturile de azi ale Þãrii Româneºti la cinci milioane de
piaºtri a 30 de sous, ele n-ar fi progresat în realitate decât cu o cincime din 1760, când se
ridicau la 2.400.000 de piaºtri a 50 de sous ºi aproape ar echivala � la aceastã valoare a
piastrului � pe cele din 1782, când erau de 3.550.000 de piaºtri a 42 de sous�133. Datele
dobândite din alte izvoare confirmã observaþia lui Reinhard cu privire la sporul foarte lent
al veniturilor domniei. Astfel, în ultima sa domnie din Þara Româneascã (1761-1763),
Constantin Mavrocordat a reuºit sã perceapã 2.700.000 piaºtri pe an, ceea ce echivaleazã cu
puþin sub 700.000 de galbeni134. În 1782 veniturile domniei au atins, dupã mai mulþi ani de
prosperitate, 3.550.000 de piaºtri, adicã circa 775.000 de galbeni135. Pentru anul 1808 Pavel
Gavrilovici Divov socoteºte venituri totale de 8.732.000 lei, ceea ce ar însemna aproape
1.100.000 de galbeni anual136, ºi ar reprezenta maximul absolut întâlnit în izvoarele
consultate de noi. Cea mai solidã estimare îi aparþine însã lui Ignati Iakovenko, care
apreciazã cã în timpul lui Ioan Caragea (1812-1818) veniturile domniei au atins un maxim
în anul 1817, totalizând 10.225.000 de lei (ceva mai puþin de 800.000 de galbeni)137, dupã
care Alexandru Suþu (1818-1821) a trebuit sã-ºi reducã pretenþiile, iar veniturile sale nu au
mai depãºit 6.000.000 de lei pe an138 . Dacã avem în vedere sporul demografic � amintim
aici estimãrile noastre anterioare, de 600.000 de locuitori la 1700 ºi peste 1 milion în
1800 � atunci maximele din anii 1761-1763 ºi 1808 se plaseazã în preajma valorii de un
galben/locuitor, iar pentru toate celelalte repere temporale povara fiscalã medie este
sensibil sub aceastã valoare139. Concluzia se impune: în ciuda aparenþelor, cuantumul
mediu al fiscalitãþii s-a menþinut sub un galben pe cap de locuitor în Þara Româneascã în
secolele XVII-XVIII.

Pentru Moldova nu dispunem de informaþii la fel de precise, deºi Ioan Caproºu a iniþiat
un amplu program de publicare a sãmilor vistieriei. Izvoarele indicã sume relativ modeste,
constant sub nivelul celor din Þara Româneascã140. Nominal, suma cea mai mare pentru
veniturile Moldovei este cea menþionatã de Reinhard: 3.550.000 de piaºtri în 1806141, ceea

133. Cãlãtori-XIX: I, 268.
134. Berza 1958: 69. Am calculat folosind rata de 3 guruºi ºi 105 aspri (35 parale) pentru un

ducat (cf. Pamuk 2000: 163).
135. Cãlãtori-XIX: I, 268. Rata de schimb: 4 guruºi ºi 70 de aspri pentru un ducat (cf. Pamuk

2000: 163).
136. Cãlãtori-XIX: I, 439-440. La Istanbul rata de schimb era de 8 guruºi pentru un ducat

(Pamuk 2000: 163, 191), dar la Bucureºti ducatul se schimba deja pentru 10 lei ºi 10 parale
(Popa 1978: 84), ceea ce ar conduce la un echivalent de puþin peste 850.000 de galbeni.

137. Cãlãtori-XIX: I, 847. Rata de schimb era de 13 lei pentru un ducat (Popa 1978: 85; cf.
Pamuk 2000: 191).

138. Cãlãtori-XIX: I, 847-848.
139. Amintim aici faptul cã estimãrile noastre sunt �modeste� în ceea ce priveºte numãrul total

de locuitori ai Þãrii Româneºti. Dacã am accepta estimãrile mai mari ale lui Louis Roman �
1,5 milioane de locuitori la 1791 �, atunci cuantumul poverii fiscale ar trebui redus în
consecinþã, plasându-se la circa 0,7 galbeni/locuitor în 1808.

140. De exemplu, sama vistieriei Moldovei pe anul 7162 (1654) indicã venituri de circa 190.000
de galbeni (Iorga 1902: IV, 263-267), ceea ce ar însemna sub 0,5 galbeni/locuitor.

141. Cãlãtori-XIX: I, 268.
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ce echivaleazã cu circa 440.000 de galbeni; pentru comparaþie, cei 2.840.000 de piaºtri
care formau veniturile totale ale domniei în anul 1785 echivalau cu 568.000 de galbeni142,
ceea ce confirmã observaþia despre felul cum inflaþia a erodat creºterea nominalã a veniturilor
statului. Având în vedere populaþia totalã a Moldovei la acea datã143, chiar ºi aceastã
maximã absolutã se plaseazã sensibil sub echivalentul a un galben/locuitor. Exceptând unele
momente izolate, cum ar putea fi eventual anii 1780, credem cã nu greºim atunci când vom
postula faptul cã în secolele XVII-XVIII povara fiscalã din Moldova a variat undeva între o
jumãtate ºi trei sferturi din cuantumul atins în Þara Româneascã.

Datele de mai sus ne îngãduie sã corectãm radical imaginea fiscalitãþii din secolul al
XVIII-lea. În ciuda strãdaniilor domnilor ºi a numeroaselor abuzuri, precum ºi a
plângerilor consemnate în izvoarele de epocã, povara fiscalã medie nu a crescut
semnificativ ºi durabil în secolele XVII-XVIII. Mai mult, perioada de depreciere a
monedei ºi de creºtere demograficã din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea ºi din
primele decenii ale secolului al XIX-lea a însemnat ºi o reducere a poverii fiscale
efective. Aceastã evoluþie este consistentã cu evoluþia plãþilor totale cãtre Poartã144 ,
ceea ce confirmã mai vechile observaþii cu privire la corelaþia dintre cuantumul total al
plãþilor cãtre Imperiul Otoman ºi nivelul fiscalitãþii din Þara Româneascã ºi Moldova în
secolele XVI-XVIII.

Plafonarea relativã a plãþilor cãtre Imperiul Otoman ºi a poverii fiscale interne explicã
acumulãrile materiale ce pot fi constatate în secolele XVII-XVIII. Totuºi, ele nu garantau
cu nimic realizarea unei creºteri economice durabile ºi semnificative.

De aceea, discuþia noastrã trebuie sã ia în considerare ºi dezvoltarea oraºelor. În
societãþile preindustriale, ºi nu numai, oraºele au funcþionat ca poli de cerere concentratã ºi
ca locaþii în care a fost creatã valoare adãugatã. Având în vedere rolul de stimul ºi ordonator
al dezvoltãrii economice pe care l-au jucat oraºele, istoricii lumii medievale ºi moderne
timpurii considerã cã procesul de urbanizare este un indicator al creºterii economice.
Aceastã idee a fost clar exprimatã de Karl Gunnar Persson:

În afarã de creºterea populaþiei, cel mai important indiciu al unei spor al venitului
[social] este creºterea ratei urbanizãrii �, adicã rata rezultatã din raportarea populaþiei
urbane la populaþia totalã. Rata urbanizãrii este o mãsurã aproximativã a mãrimii
relative a sectorului neagricol ºi deci, reiterând logica modelului nostru, un indicator
al productivitãþii din sectorul agricol: creºterea ratei urbanizãrii poate fi interpretatã
ca o creºtere a productivitãþii muncii, ºi, în condiþii normale, ca o creºtere a venitului
pe cap de locuitor al þãranilor. Logica explicaþiei ar trebui poate sã fie repetatã în acest
moment. Într-o economie închisã populaþia agricolã produce hranã pentru întreaga
populaþie. Un spor al proporþiei populaþiei urbane presupune cã un procentaj mai mare
al producþiei totale este cheltuit pe bunuri urbane (adicã toate bunurile ºi serviciile
neagricole). Creºterea cererii de bunuri urbane este cauzatã de sporirea venitului pe

142. IDR: II/1, 197 (capitol de Damaschin Mioc). Rata de schimb era 5 piaºtri pentru un ducat
(Popa 1978: 84).

143. Vom folosi cifrele cele mai reduse, ºi anume 568.000 de suflete la 1774 ºi 700.625 de suflete
la 1803 (IR: VI, 52 � capitol de Ecaterina Negruþi-Munteanu), pentru a estima populaþia
Moldovei în 1785 (fãrã Bucovina ºi Bugeac, care erau sub alte stãpâniri ºi deci nu mai
participau la constituirea veniturilor domniei) la circa 600-650.000 de locuitori. Orice evaluare
superioarã a potenþialului demografic ar micºora ºi mai mult estimarea poverei fiscale medii.

144. Vezi supra � I.2.2.1.
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cap de locuitor: odatã cu creºterea venitului pe cap de locuitor, o parte în scãdere este
cheltuitã pe necesitãþi (adicã pe hranã) ºi o parte în creºtere pe bunuri urbane145.

Ce ºtim despre populaþia oraºelor din Þãrile Române în secolele XVI-XVIII? La un
prim nivel de generalitate, putem afirma cã în aceste trei secole populaþia celor mai multe
dintre oraºe a crescut. Exemplul cel mai spectaculos de creºtere îl constituie, fãrã îndoialã,
Bucureºtiul, urmat de Iaºi. Astfel, populaþia Bucureºtiului a crescut de circa 11-12 ori în cei
300 de ani avuþi în vedere, de la circa 3.000 de locuitori în 1500 la circa 35.000-40.000 la
începutul secolului al XIX-lea146. În cazul Iaºului, am pornit de la ideea cã pânã în secolul
al XVI-lea aºezarea de aici avea sub 2.000 de locuitori, apoi circa 4.000 în 1600, circa
7.000 în 1700, 9.075 în 1774 ºi 15.995 în 1803, ceea ce înseamnã o creºtere de 8-10 ori147.
Oraºele-capitalã reprezentau însã excepþii148. Totodatã, o parte din creºterea Iaºilor s-a fãcut

145. Persson 1988: 74-75. Paul Bairoch a contrazis în mod convingãtor presupoziþia cã se poate
echivala procentajul populaþiei urbane cu procentajul forþei de muncã angajate în activitãþi
neagricole, atrãgând atenþia asupra faptului cã mulþi orãºeni practicau (ºi) agricultura, dupã
cum numeroºi locuitori ai mediului rural erau ºi ei angajaþi în activitãþi neagricole; în
concluzie, el a estimat cã �procentul activitãþilor neagricole depãºea ponderea proporþionalã
a populaþiei urbane cu 4-5%� (Bairoch 1989: 266). Aceastã revizuire nu afecteazã însã
esenþa argumentaþiei lui Gunnar Persson, care are în vedere nu o radiografie staticã a unei
situaþii istorice, ci dinamica sau modificarea raportului urban-rural dintre douã momente
istorice. Pentru cercetãri aplicate pornind de la corelaþia între rata urbanizãrii ºi creºterea
economicã, vezi Allen 2000 ºi Zanden 2001.

146. În lucrãrile istoricilor pot fi gãsite cifre dintre cele mai diverse pentru populaþia Bucureºtiului,
ca ºi pentru cea a celor mai multe dintre oraºele Þãrii Româneºti ºi Moldovei în epoca
modernã timpurie. În unele lucrãri de referinþã, acceptarea necriticã a unor informaþii
nesigure pentru perioadele mai timpurii � 60.000 de locuitori în 1600, ºi numai 25.000 în
1750 ºi 35.000 în 1800 (Chandler 1987: 228) � conduce chiar la concluzia aberantã cã
populaþia oraºului ar fi scãzut! ªi aceasta într-o perioadã când suprafaþa oraºului ºi numãrul
bisericilor atestate au crescut substanþial! Pentru anii 1500 ºi 1600 ne-am oprit la cifrele
acceptate în principala lucrare de referinþã existentã la nivel european, 3.000 ºi respectiv
8.000 de locuitori (Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 59), cu menþiunea cã pentru 1500 cifra
este posibil sã fie prea mare (Ion Ionaºcu postuleazã pentru întreg secolul al XV-lea �cel mult
2.000 de locuitori� � Ionaºcu, Petric, Caraioan 1961: 22). Pentru 1800 am pornit de la
catagrafia alcãtuitã în 1810 din dispoziþia autoritãþilor militare ruse sub îndrumarea mitro-
politului Ignatie al Þãrii Româneºti, care consemneazã 32.188 de locuitori (Cernovodeanu,
Gavrilã, Panait 1990: 708-709), dar nu-i cuprinde pe supuºii strãini ºi pe �flotanþi�; cum
o altã catagrafie rusã din 1810-1811 consemneazã relativ mulþi supuºi strãini (Cernovodeanu,
Gavrilã, Panait 1990: 714-722), am acceptat cã la 1810 Bucureºtiul avea circa 40.000 de
locuitori (postulând 10.000 de strãini ºi flotanþi, Ion Ionaºcu estimeazã �circa 42.000
locuitori� în Ionaºcu, Petric, Caraioan 1961: 22), am þinut seama de faptul cã populaþia
trebuie sã fi fost ceva mai micã un deceniu mai devreme ºi am ajuns la ordinul de mãrime de
circa 35.000-40.000 de locuitori în 1800. De menþionat faptul cã aceastã cifrã acceptatã de
noi este mai micã decât majoritatea celor vehiculate de alte lucrãri de referinþã (de exemplu
�în jurul a 60.000 de locuitori� în Berindei 1963: 143 sau 50.000 de locuitori în Bairoch,
Batou, Chèvre 1988: 59). Pentru anul 1700 am postulat cifra de cel mult 20.000 de
locuitori, pornind de la constatarea cã în secolul al XVIII-lea au fost construite de 2,5 ori mai
multe biserici noi decât în secolul al XVII-lea.

147. Negruþi 1975: anexa 1.
148. O discuþie interesantã despre specificul oraºelor-capitalã la Braudel 1984: II, 319-357.
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pe seama Sucevei ºi din cea a Bucureºtiului pe seama Târgoviºtei. Pierzându-ºi o parte dintre
locuitori în momentul când au încetat sã fie reºedinþe domneºti, fostele capitale au regresat
demografic: Suceava avea cam 8.000 de locuitori în secolul al XVI-lea, pentru ca apoi sã
scadã la jumãtate în secolul al XVII-lea ºi sã-ºi continue declinul în secolul al XVIII-lea.
Pentru Târgoviºte, cifrele la care ne-am oprit ar fi 7.000 de locuitori la 1500, circa 5.000
la 1600, ºi 3.000 la 1700 ºi 1800. De observat cã scãderea fostelor capitale a fost mai micã
decât progresul celor noi, astfel încât per total la nivelul acestor patru oraºe populaþia
urbanã a sporit semnificativ în toate cele trei secole avute în vedere de noi.

Pânã la urmã însã, în evaluarea creºterii economice conteazã mai puþin creºterea sau
descreºterea unui oraº anume, ºi mai mult creºterea sau descreºterea ratei urbanizãrii, care
se bazeazã pe populaþia totalã a tuturor oraºelor dintr-un anumit teritoriu. Orice calcul de
acest fel se loveºte însã de problema definirii oraºelor: ce anume diferenþiazã un oraº de
o aºezare ruralã? Istoricii au oscilat între definiþia juridicã � o localitate este oraº dacã are
statutul politico-juridic de oraº � ºi definiþia prin stabilirea unui prag demografic minim. Jan
de Vries, ca mulþi alþi istorici, s-a oprit la pragul de 10.000 de locuitori149 . Paul Bairoch ºi
echipa coordonatã de el s-au oprit la pragul de 5.000 de locuitori, dar au arãtat cã deseori
un prag inferior � de 2.000 sau chiar 1.000 de locuitori � ar fi mai potrivit, ºi au proiectat
unele dintre cifre ºi pentru localitãþile depãºind pragul de 2.000 de locuitori150 . Pentru Þara
Româneascã ºi Moldova, pragul de 10.000 de locuitori conduce la situaþia în care la 1500 ºi
chiar 1600 rata urbanizãrii este 0, ceea ce este, evident, absurd. De aceea, în ceea ce ne
priveºte am optat pentru pragul de 2.000 de locuitori151 . La acest prag, Transilvania avea în
1500 o populaþie urbanã totalã de circa 35.000 de locuitori în 1500, circa 44.000 în 1600,
circa 73.000 în 1700 ºi circa 213.000 în 1800. Pentru Moldova estimãrile noastre la acelaºi
prag de minim 2.000 de locuitori sunt de 12.000 orãºeni la 1500, 16.000 la 1600 ºi 1700,
ºi 52.000 la 1800, iar pentru Þara Româneascã aceste estimãri sunt de 14.000 la 1500,
17.000 la 1600, 30.000 la 1700 ºi 57.000 la 1800152 . La acest criteriu, populaþia urbanã a

149. Vries 1984: 21-22. De observat însã faptul cã autorul îºi justificã opþiunea mai mult prin
criterii pragmatice: �Baza de date alcãtuitã pentru acest studiu include numai localitãþile
dense cu 10.000 sau mai mulþi locuitori. Acest prag de mãrime nu este menit sã serveascã
drept definiþie a urbanitãþii. Mai degrabã l-am ales ca un prag practic, care permite unui
numãr substanþial de oraºe sã fie studiate sistematic. Un prag mai înalt � sã zicem 100.000 � ar
include atât de puþine oraºe, încât rezultatul ar fi în mare mãsurã nereprezentativ. Un prag
mai jos � sã zicem 3.000 � ar cuprinde foarte aproape de întreaga populaþie funcþional
urbanã, dar mãrturiile istorice despre populaþia acestor multe sute de astfel de oraºe nu sunt
disponibile. Mai mult, la acest nivel devine important sã ºtim despre ocupaþiile locuitorilor
acestor aºezãri, astfel încât sã evitãm sã includem în mod eronat localitãþi neurbane. În
consecinþã, am ales 10.000 de locuitori ca un prag minim ce combinã fezabilitatea cu
reprezentativitatea� (Vries 1984:22).

150. Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 253-261.
151. Tot pentru un prag mai redus pledeazã ºi Fernand Braudel (Braudel 1984: II, 266-271).

Desigur, suntem conºtienþi cã multe localitãþi cu statut ºi/sau funcþii urbane aveau sub 2.000
de locuitori; totuºi, este la fel de sigur ºi faptul cã în multe dintre localitãþile urbane mai mici
activitãþile agricole aveau un rol economic important, ceea ce conferea aºezãrilor respective
mai degrabã un caracter semiurban.

152. Sursa principalã pentru aceste date este Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 59, corectat acolo
unde am considerat cã au fost incluse date eronate; deºi posibilitatea unor erori este principial
mai mare pentru oraºele mici, ponderea acestor eventuale erori în calcularea ratei urbanizãrii



59EPOCA MODERNÃ TIMPURIE

crescut pe ansamblul perioadei 1500-1800 în toate cele trei provincii româneºti mai repede
decât populaþia totalã a acestora, ceea ce înseamnã cã o anumitã creºtere poate fi observatã
ºi în ceea ce priveºte rata urbanizãrii.

Tabelul I.3. Rata urbanizãrii în Þãrile Române
(% la criteriul de urbanitate + 2.000 de locuitori)

 1500 1600 1700 1800 
Transilvania  3,5 4 5,8 7,1 

Moldova 3 3,6 3,3 5,8 
Þara Româneascã 4 5,3 5 5,7 

Dincolo de sporurile realizate, trebuie sã observãm faptul cã rata urbanizãrii a rãmas
modestã în toate cele trei provincii în toatã perioada 1500-1800. La acelaºi criteriu (+ 2000
de locuitori), Europa (fãrã Rusia) avea, potrivit calculelor lui Paul Bairoch, o ratã de
urbanizare de 15,1% în 1500, 17,1% în 1600, 16,7% în 1700 ºi 17, 5% în 1800153. Nivelul
scãzut al urbanizãrii din Þãrile Române, combinat cu densitatea încã modestã a populaþiei,
ne indicã faptul cã cea mai mare parte a creºterii economice din secolele XVII-XVIII a
fost realizatã pe cale extensivã. Aceastã constatare este convergentã ºi cu observaþiile
istoricilor care au studiat productivitatea agricolã. Dincolo de ceea ce ne relateazã cãlãtorii
strãini, informaþiile din izvoare � atunci când s-au pãstrat � indicã randamente foarte
modeste la principalele cereale ºi chiar plafonarea acestora la niveluri scãzute în toatã epoca
modernã timpurie. Astfel de randamente, oscilând în jurul a 3:1 la principalele cereale154,

este relativ redusã (sub o zecimalã). Pentru Transilvania anului 1800 am folosit datele mult
mai precise din Gyémánt 2006: 48-50, iar pentru Moldova anului 1800 Negruþi 1975, care
însã nu oferã date despre Bucovina habsburgicã, dar include în totaluri ºi oraºele ºi târgurile
mai mici de 2.000 de locuitori; de aceea, totalul oferit de mine este diferit de cel al
Ecaterinei Negruþi, fãrã însã ca aceasta sã afecteze semnificativ rata urbanizãrii. Oraºele
considerate a fi avut peste 2.000 de locuitori ºi incluse în calculele de mai sus au fost, dupã
cum urmeazã: Transilvania: Abrud (din 1800), Aiud (din 1800), Alba-Iulia, Arad (începând
din 1700), Baia Mare (din 1700), Baia Sprie (din 1800), Batoº (din 1800), Beiuº (din 1800),
Bistriþa, Braºov, Carei (din 1800), Cavnic (din 1800), Cluj, Codlea (din 1800), Cojocna (din
1800), Dej (din 1800), Deva (din 1800), Diosig (din 1800), Dumbrãveni (din 1800), Fãgãraº
(din 1800), Gheorghieni (din 1800), Gherla (din 1800), Lupºa (din 1800), Marghita (din
1800), Mediaº, Odorhei (din 1800), Oradea (din 1800), Orãºtie (din 1800), Pecica (din
1800), Prejmer (din 1800), Reghin (din 1800), Rupea (din 1800), Salonta (din 1800), Satu
Mare (din 1700), Sãcuieni (din 1800), Sânnicolau Mare (din 1800), Seini (din 1800), Sibiu,
Sic (din 1800), Sighetul Marmaþiei (din 1800), Sighiºoara, ªimleul Silvaniei (din 1800),
Timiºoara (din 1600), Târgu-Mureº (din 1700), Turda (din 1700), Zalãu (din 1800) ºi Zlatna
(din 1800); Moldova: Baia (doar la 1500), Bârlad (din 1800), Botoºani (din 1800), Cernãuþi
(din 1800), Galaþi (din 1700), Herþa (din 1800), Iaºi, Orhei (din 1800), Roman, Soroca (din
1800), Suceava, Tg. Ocna (din 1700); Þara Româneascã: Buzãu (din 1800), Câmpulung,
Craiova (din 1700), Ploieºti (din 1800) ºi Târgoviºte. Nu am inclus oraºele precum Cetatea
Albã, Chilia ºi Brãila, deoarece de-a lungul celei mai mari pãrþi a epocii moderne timpurii
acestea au fost încorporate în Imperiul Otoman.

153. Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 255. Cf. datelor pentru diferite þãri din Braudel 1984: II,
270-271.

154. Prodan 1967: I, 533-535, 588; ªtefãnescu 1995:141-149; Constantiniu 1972: 50-52.
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erau cu mult sub cele din majoritatea þãrilor europene, care depãºiserã 4:1 încã din secolul
al XVI-lea sau chiar mai devreme155.

I.2.4. Limitele modernizãrii în Þãrile Române în timpul dominaþiei
otomane

Cu aceasta am atins ºi problema limitelor creºterii economice din Þãrile Române în epoca
modernã timpurie. În ce mãsurã creºterea economicã ºi demograficã din secolele XVII-XVIII
a fost însoþitã de prefaceri modernizatoare ale structurilor sociale, capabile apoi sã genereze
procese de dezvoltare economicã susþinutã?

În aceastã privinþã pãrerile istoricilor sunt destul de împãrþite. Totuºi, chiar ºi atunci
când evidenþiazã valenþele modernizatoare ale unor evoluþii culturale sau ale unora dintre
reformele secolului al XVIII-lea, majoritatea istoricilor se simt datori sã sublinieze ºi
limitele progreselor înregistrate. De exemplu, la capãtul unei subtile analize asupra sen-
sibilitãþilor ºi afectivitãþii din secolul al XVIII-lea, în care a reliefat o multitudine de
elemente înnoitoare, ªtefan Lemny nuanþeazã:

S-ar putea spune cã disoluþia vechilor valori a fost însoþitã de încorporarea altora, noi,
ºi cã de-a lungul acestui �transfer� fiinþa omeneascã a parcurs o etapã decisivã în
drumul ei spre modernitate. Cu acest proces, ne apropiem foarte mult de laboratorul
sensibilitãþii moderne. Ne apropiem doar, fiindcã mutaþiile decisive aveau sã se producã
puþin mai târziu, în acea epocã, atât de sugestiv denumitã, a �alfabetului de tranziþie�.
Veacul XVIII nu este decât prefaþa ei156.

Damian Hurezeanu este mult mai dur. La capãtul unei discuþii referitoare la Þara
Româneascã ºi Moldova în secolul al XVIII-lea, el conchide:

...veacul fanariot indicã prea puþine elemente care ne-ar permite sã-l integrãm epocii
moderne, sã-l înscriem în orizontul modernizãrii. [...] Fanarioþii au rãmas prea ataºaþi
tiparelor trecutului. Au încercat sã promoveze reforme, dar au rãmas în fond inoperante
sau puþin sesizabile. Au apreciat valorile culturii, dar nu au fãcut operã culturalã
temeinicã. Au privit miºcarea ºcolarã ºi educaþionalã în spirit raþionalist, dar n-au
transpus în practicã o operã ºcolarã [...]. Recolta culturalã a secolului al XVIII-lea în
Principatele Române a fost firavã, cel puþin pânã spre sfârºitul secolului al XVIII-lea.
Fundamentul social ºi economic al societãþii ºi-a pãstrat caracteristicile tradiþionale157.

În ceea ce mã priveºte, aº insista asupra altor limite structurale ale procesului de
modernizare din Þãrile Române în secolele XVI-XVIII. Una dintre ele am evocat-o deja
mai sus: precaritatea randamentelor agricole, cauzatã de arhaismul tehnicilor agricole
folosite. Aceasta a limitat capacitatea de a produce hranã ºi a contribuit la menþinerea
mecanismelor malthusiene de limitare a creºterii populaþiei158. Pe de altã parte, densitatea

155. Cf. Slicher van Bath 1963: 328-331; Duplessis 1997: 49-87; Bairoch 1997: I, 185
(capitol de Anne-Marie Piuz).

156. Lemny 1990: 209.
157. Hurezeanu 2000: 38.
158. Despre însemnãtatea constrângerilor malthusiene în societãþile moderne timpurii, Braudel

1984: I, 71-98. Pentru spaþiul românesc, vezi o bunã trecere în revistã în Cernovodeanu, Binder
1993. Totuºi, se cuvine evidenþiat faptul cã sporul demografic a fost în mai mare mãsurã
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încã modestã a populaþiei a fost coextensivã formelor extensive de creºtere economicã ºi a
contribuit la întârzierea trecerii la forme intensive de dezvoltare ºi de valorificare a
resurselor.

Structura socialã de tip periferic a fost un alt factor care a inhibat procesul de
modernizare. În general, atunci când au vorbit despre structurile sociale ale periferiilor
est-europene din secolele XVI-XVIII, istoricii au avut în vedere aºa-numita �a doua iobãgie�
(second serfdom), înþeleasã ca o situaþie în care þãranii sunt reduºi la o situaþie de dependenþã
apãsãtoare pe mari domenii angajate în exportul de cereale spre regiunile centrale ale
economiei-univers159. Vom evita sã reluãm aici discuþiile foarte numeroase legate de �a
doua iobãgie�160. În ceea ce priveºte spaþiul românesc, vom aminti aici doar faptul cã
istoricii nu au avut nici o dificultate în a integra Transilvania în schema generalã a �celei
de-a doua iobãgii� est-europene, cu singura observaþie cã în aceastã provincie munca
aservitã a þãranilor iobãgiþi nu viza producþia de cereale pentru exportul la mare distanþã, ci
în primul rând satisfacerea nevoilor domeniului nobiliar ºi a cererii locale/regionale161.
Pentru Þara Româneascã ºi Moldova dezbaterile au fost mai complicate, istoricii observând
nu numai cã exportul de cereale a fost redus pânã spre sfârºitul secolului al XVIII-lea, dar
ºi faptul cã rezerva seniorialã ºi obligaþiile în muncã ale þãranilor dependenþi au rãmas
modeste pânã în secolul al XIX-lea; în consecinþã, mulþi istorici au avut reþineri în a integra
�rumânia� ºi �vecinia� din secolele XVI-XVIII în peisajul celei de-a doua iobãgii est-euro-
pene ºi au preferat sã vorbeascã despre instituirea unui sistem al celei de-a doua iobãgii abia
în secolul al XIX-lea, eventual cu unele începuturi dupã 1774162.

Dincolo de aceste dezbateri, se poate constata faptul cã în secolul al XVI-lea a avut loc
o accentuare a dependenþei þãranilor faþã de marii proprietari funciari în aproape întreg
spaþiul românesc. Cauzele fenomenului au diferit. În Transilvania a fost vorba de desãvârºirea
unui proces de aservire care începuse din Evul Mediu ºi care a fost stimulat de victoria
nobilimii în confruntãrile sociale violente din 1437-1438 ºi 1514. În Þara Româneascã ºi
Moldova procesul de aservire (�rumânire�) a þãranilor a fost impulsionat decisiv de creºterea
fiscalitãþii, care i-a obligat pe mulþi þãrani liberi sã-ºi vândã pãmântul ºi apoi libertatea pentru
a face faþã dãrilor cãtre stat. �Legarea de glie� a þãranilor a vizat aici nu numai accentuarea
dependenþei lor faþã de stãpânii de pãmânt, ci ºi stabilizarea lor în calitate de contribuabili.
De altfel, de cele mai multe ori în cursul secolelor XVI-XVIII obligaþiile cãtre stat au fost
mai împovãrãtoare decât cele faþã de stãpânii �feudali� (boieri, mãnãstiri etc.)163. Competiþia
dintre domnie ºi boierime pentru plusprodusul muncii þãranilor explicã în mare mãsurã ºi
intervenþiile domniei în reglementarea raporturilor agrare, vizând deseori limitarea ex-
ploatãrii de cãtre stãpânii de domeniu, astfel încât þãranii sã fie capabili sã plãteascã dãri mai
mari cãtre stat. Dupã unele momente de favorizare a eliberãrilor din �rumânie� în secolul
al XVII-lea, acest tip de intervenþii a culminat în secolul al XVIII-lea prin reformele lui

blocat de epidemii decât de foamete, ceea ce ne obligã sã luãm în considerare ºi întârzierea
cu care au fost adoptate mãsuri antiepidemice (pentru începuturile acestora în Transilvania
secolului al XVIII-lea, vezi analiza recentã din Popovici, Stoian 2002).

159. Wallerstein 1992: I, 124-136.
160. Analitic, clasice rãmân Pach 1964 ºi mai ales Kula 1970. Pentru discuþiile referitoare la

începuturile sistemului �celei de-a doua iobãgii�, vezi Sundhaussen 1990 ºi Sundhaussen
1997; revizuiri interesante, pornind de la cazul Prusiei, la Hagen 2002.

161. Lucrãrile clasice rãmân Prodan 1967, Prodan 1986-1987 ºi Prodan 1989.
162. Pentru o trecere în revistã eficientã a istoriografiei acestei probleme, vezi Constantiniu 1983.
163. Murgescu 1996a: 290-293; Columbeanu 1974b: 274-275.
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Constantin Mavrocordat, care a desfiinþat dependenþa personalã a þãranilor în Þara
Româneascã (1746) ºi în Moldova (1749). Eliberarea formal juridicã din dependenþa
personalã ºi mãsurile luate uneori de domnie în vederea limitãrii obligaþiilor �feudale�164

nu au îmbunãtãþit semnificativ ºi durabil situaþia þãranilor ºi nici nu i-a eliberat pe aceºtia
din dependenþa economicã. De altfel, faþã de apãsarea fiscalã a statului, în destule rânduri
au avut loc solidarizãri neaºteptate între boieri ºi þãrani, care contrazic viziunile simpliste
despre natura luptei de clasã; asemenea situaþii accentuau însã dependenþa þãranilor faþã de
stãpânii de moºie care îi protejau de agenþii fiscali ai domniei.

Este greu de evaluat impactul dependenþei þãranilor asupra performanþei economice
generale a Þãrilor Române în secolele XVI-XVIII. Deºi filosofia generalã a lucrãrilor
dedicate epocii moderne timpurii afirmã cã regiunile cu þãrãnime liberã juridic ºi relativ
înstãritã s-au dezvoltat mai bine ºi mai rapid, totuºi este greu de afirmat cã în cazul
particular al Þãrilor Române, dacã în secolul al XVI-lea nu s-ar fi accentuat iobãgia
(rumânia) ºi s-ar fi menþinut o þãrãnime liberã mai numeroasã, atunci creºterea economicã
de ansamblu ar fi fost mai mare. Totuºi, este evident faptul cã precaritatea situaþiei economice
ºi sociale a þãranilor a inhibat acumulãrile care ar fi putut conduce la fenomene de creºtere
economicã �de la firul ierbii�. Astfel, ºtiinþa de carte a rãmas rarisimã la nivelul þãrãnesc,
ceea ce s-a repercutat negativ asupra capacitãþii de a spori stocul de cunoºtinþe practice cu
aplicativitate economicã. Totodatã, dincolo de cunoºtinþe, þãranilor le lipseau adesea
mijloacele materiale ºi siguranþa care sã le îngãduie investiþiile productive ºi experimentarea
unor soluþii economice noi. La rândul lor, stãpânii de domenii ºi statul se implicau prea rar
ºi prea puþin în activitãþile direct productive, mãrginindu-se de cele mai multe ori sã aibã
grijã ca partea prelevatã în folosul lor sã nu scadã165. În consecinþã, se poate spune cã
structura socialã ºi precaritatea situaþiei þãranilor au contribuit la menþinerea la un nivel
scãzut a productivitãþii agricole, element extrem de important pentru limitarea creºterii
economice generale.

Alte limite au provenit din eºecurile construcþiei statale. S-a observat de multã vreme
cã succesul statelor nu a depins neapãrat de gradul de concentrare a puterii politice, ci de
capacitatea lor de a �penetra� ºi modela societatea. Sau, pentru a folosi termenii instituiþi
de Michael Mann, ceea ce a contat nu a fost caracterul despotic al puterii statelor, ci �forþa
infrastructuralã� pe care au dezvoltat-o acestea166. Sau, pentru a aduce în discuþie termeni
specifici epocii moderne timpurii, nu absolutismul, ci modernitatea a fost aceea care a
asigurat puterea statelor167. Pentru a deveni �moderne�, statele aveau însã nevoie de resurse,
adicã de însuºirea unei pãrþi crescânde din produsul social. Teoretic, creºterea fiscalitãþii din
secolul al XVI-lea ar fi putut conduce la constituirea unui �stat modern� ºi în Þãrile
Române. În fapt însã, drenarea celei mai mari pãrþi a resurselor cãtre exterior, pentru

164. Pentru politica agrarã a domnilor �fanarioþi�, vezi mai ales Constantiniu 1972: 95-205 ºi
Mihordea 1968a.

165. Robert Duplessis constata acelaºi lucru la nivel european: �Dar stãpânul de pãmânt ºi
politicile statului sunt cele care poartã cea mai mare responsabilitate pentru nivelul general
dezamãgitor al dezvoltãrii agricole europene din secolul al XVI-lea� (1997: 84).

166. Mann 1984; Weiss, Hobson 1995: 3-4.
167. O frumoasã demonstraþie cu privire la forþa statului în Provinciile Unite la Wallerstein 1993:

III, 75-80. Pentru limitele �absolutismului�, vezi Wallerstein 1992: I, 214-215 ºi Henshall
1992. Cercetãrile referitoare la geneza statului �modern�, care au proliferat în anii 1980,
sunt prezentate sintetic în Genet 1990; pentru noi contribuþii vezi ºi http://lamop.univ-
-paris1.fr/W3/lamop10.html (accesat la 29 august 2005).
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satisfacerea cererilor financiare otomane, a împiedicat dezvoltarea durabilã ºi semnificativã
a aparatului de stat. Desigur, sub impactul otoman a avut loc o anumitã restructurare a
aparatului de stat existent, scãzând rolul elementelor militare ºi crescând rolul aparatului
fiscal. Impactul modernizator al acestei restructurãri a rãmas însã doar o virtualitate
neconcretizatã, iar progresele în constituirea unei birocraþii moderne au fost în cel mai bun
caz limitate ºi discontinue168. Este adevãrat, nevoile funcþionãrii statului ºi contactele
sporite cu lumea otomanã ºi cu Europa creºtinã au condus la o anumitã înnoire a elitelor
politice, care în secolele XVII-XVIII au fost mai bine pregãtite intelectual decât în secolele
anterioare169. Acapararea funcþiilor din aparatul de stat de cãtre aceste elemente de origine
levantinã a generat ample împotriviri interne, desfãºurate sub semnul unei ideologii
conservatoare care punea accentul pe calitatea de �pãmântean�170. Deºi în cadrul acestor
dispute au fost mobilizate ºi elemente ale straturilor sociale inferioare ºi mijlocii, nu trebuie
sã supraevaluãm caracterul �modern� al acestor forme de participare la viaþa politicã171. Pe
de altã parte, dincolo de aceste dispute politice, ceea ce rãmâne este precaritatea funcþionãrii
statului, ca ºi mãsura foarte limitatã în care acesta s-a implicat în stimularea activitãþilor
economice. De altfel, chiar ºi în teritoriile intrate sub stãpânire habsburgicã, unde în secolul
al XVIII-lea pot fi observate încercãri mult mai coerente de stimulare a activitãþilor
economice, desfãºurate sub semnul ideilor cameraliste ºi mercantiliste, rezultatele practice
au fost relativ modeste172. De exemplu, autoritãþile habsburgice au încercat, sub influenþa
fiziocratismului, sã stimuleze producþia agricolã ºi au desfãºurat �o propagandã agricolã
intensã: sfaturi pentru cultivarea raþionalã a pãmântului, îndemnuri pentru introducerea
unor culturi noi, metode ºi sisteme moderne de agriculturã difuzate prin diferite tipãrituri�173.
Este un exemplu tipic de asumare de cãtre stat a unor funcþii noi, modernizatoare. Totuºi,
în ciuda participãrii unor pãrþi ale elitelor vremii la acest efort de �luminare�, bilanþul a fost
extrem de modest: ecourile acestei acþiuni de luminare �sunt sesizabile abia spre sfârºitul
perioadei la care ne raportãm�, iar gospodãria þãrãneascã a rãmas �cvasicopleºitã de
multitudinea sarcinilor, fie ele domeniale, fiscale sau comunitare, ºi ca atare puþin preocupatã
de inovaþii tehnice, de înnoiri în general�174.

Dacã statul nu a putut sã exercite decât în foarte micã mãsurã un rol modernizator,
teoretic un asemenea rol ar fi putut sã fie asumat de oraºe, îndeosebi de elitele urbane.
Dupã cum am vãzut mai sus, oraºele au crescut în Þãrile Române în epoca modernã
timpurie. Pe de altã parte, în ciuda acestei creºteri, ele au rãmas modeste în contextul

168. Murgescu 1999a: 69-71.
169. Cândea 1970; Pippidi 1975.
170. Murgescu 1995b.
171. Murgescu 1999b: 182-183.
172. Eforturile autoritãþilor habsburgice de a dezvolta un �stat modern� în Oltenia au fost analizate

de Papacostea 1971: 219-283, 309-319. Desigur, s-ar putea argumenta cã cele numai douã
decenii ale stãpânirii habsburgice în Oltenia au fost un interval prea scurt pentru un succes
semnificativ pe calea construcþiei statale. În aceastã linie de argumentare, ºansele de succes
au fost mai mari în Transilvania, unde stãpânirea habsburgicã a fost mult mai durabilã.
Trebuie însã observat cã ºi aici reformismul habsburgic a întâmpinat serioase împotriviri din
partea stãrilor privilegiate ºi cã impactul modernizator al unor mãsuri precum desfiinþarea
iobãgiei în 1785 a fost extrem de modest. De altfel, rãscoala din 1784 ºi reacþia conservatoare
de dupã 1790 au dezvãluit, fiecare în felul sãu, atât arhaismul structurilor sociale ºi
economice, cât ºi limitele influenþei modernizatoare a statului.

173. ªtefãnescu 1995: I, 110.
174. ªtefãnescu 1995: I, 112, 125.
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Europei secolelor XVI-XVIII, iar capacitatea lor de a înrâuri societatea în ansamblul sãu a
fost limitatã. Chiar ºi în Transilvania, unde condiþiile generale pentru dezvoltarea oraºelor �
productivitatea agricolã, densitatea populaþiei, statutul juridic privilegiat � erau mai favo-
rabile decât în teritoriile extracarpatice, nivelul urbanizãrii a rãmas scãzut175. Dinamismul
redus al oraºelor transilvãnene din secolul al XVIII-lea este în mare mãsurã legat de
închistarea lor în spatele privilegiilor sociale de tip medieval; din acest punct de vedere,
reformele iosefine din anii 1780, îndeosebi liberalizarea stabilirii unor neprivilegiaþi în
interiorul oraºelor, au fost deosebit de importante, dar impactul lor s-a fãcut simþit abia în
secolul al XIX-lea176. Dincolo de ponderea încã redusã a oraºelor în ansamblul societãþii,
impactul lor modernizator era diminuat ºi de faliile multiple care le separau de mediul rural,
în care trãia cea mai mare parte a populaþiei Þãrilor Române. Acest clivaj, vizibil atât în
Þara Româneascã ºi Moldova, cât ºi în Transilvania, a accentuat totodatã caracterul periferic
al structurii sociale din Þãrile Române.

În concluzie, arhaismul practicilor economice, nivelurile modeste ale productivitãþii agricole,
precaritatea acumulãrilor economice ºi culturale, clivajele sociale ºi slãbiciunea statului s-au
constituit în factori care au limitat drastic fenomenele de modernizare economicã ºi socialã,
contribuind la accentuarea decalajelor dintre Þãrile Române ºi alte pãrþi ale Europei.

I.3. Comparaþii europene

I.3.1. Danemarca � un regat la periferia Europei Apusene

La începutul secolului al XVI-lea regatul Danemarcei177 era, împreunã cu Norvegia ºi cu
Suedia, parte a unui complex monarhic cunoscut în istorie sub denumirea Uniunea de la
Kalmar (1397-1523). Regele Hans I de Oldenburg (1481-1513) era suveran al tuturor celor
trei regate, dar le guverna pe fiecare dupã legile proprii ºi þinând cont de instituþiile distincte
ale fiecãruia. Uniunea de la Kalmar nu a mai durat multã vreme. În 1523, Suedia ºi-a
cucerit independenþa sub conducerea lui Gustav I Vasa (1523-1560). În schimb, Norvegia a
rãmas în uniune personalã cu Danemarca pânã în 1814. Regatul Danemarcei cuprindea, pe
lângã Danemarca propriu-zisã (peninsularã ºi insularã), o parte din sudul Suediei actuale
(provinciile Halland, Skane ºi Blekinge), insula Gotland, insulele Faroer ºi Islanda. În
sfârºit, regii Danemarcei mai stãpâneau ºi ducatele Schleswig ºi Holstein, care þineau oficial
de Sfântul Imperiu Roman de Naþiune Germanã. Nu vom intra acum în detaliile funcþionãrii
acestui conglomerat politic, nici în evidenþierea momentelor când regii Danemarcei au
pierdut � temporar sau durabil � una sau alta dintre stãpânirile enumerate mai sus. Ne vom
mulþumi sã observãm însã cã, pânã în secolul al XIX-lea, Danemarca a fost doar una dintre
posesiunile regilor sãi. Deºi nu era nici cea mai întinsã ºi nici cea mai dezvoltatã dintre
aceste posesiuni, regatul Danemarcei a jucat un rol central în sistemul puterii regilor.

Aceastã centralitate politicã avea puþinã acoperire economicã. La începutul secolului
al XVI-lea, Danemarca era relativ slab dezvoltatã în context general european, sau, în
formularea fãrã echivoc a lui Robert Bohn, �un regat înapoiat în toate privinþele, la periferia
Europei�178. Populaþia, care dupã unele aprecieri poate prea optimiste, ajunsese la 800.000

175. IR: VII, 85-86 (capitol de Aurel Rãduþiu).
176. Schaser 2000.
177. Prezentarea istoricã generalã din acest capitol se bazeazã, atunci când nu se menþioneazã

explicit alte lucrãri, pe Nordstrom 2000: 19-162 ºi pe Bohn 2001: 44-89.
178. Bohn 2001: 59.
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sau chiar la un milion de locuitori, fusese foarte grav lovitã de Marea Ciumã de la mijlocul
secolului al XIV-lea ºi mai numãra doar puþin peste 500.000 de locuitori în 1500. Aceasta
însemna o densitate medie de circa 11-12 locuitori pe km2, care plasa Danemarca peste
media europeanã ºi cu atât mai mult peste media þãrilor nordice, dar cu mult sub valorile
obiºnuite în Germania (inclusiv în ducatele Schleswig ºi Holstein), pentru a nu mai vorbi de
zone precum Þãrile de Jos sau Italia. Densitatea încã moderatã a populaþiei avea însã
avantajul de a îngãdui menþinerea unor exploataþii þãrãneºti relativ întinse, cuprinzând în
medie între 10 ºi 20 de hectare de teren arabil179. Economia era dominatã de agricultura de
subzistenþã, culturile cerealiere (în principal orz ºi secarã180) îmbinându-se cu creºterea
animalelor ºi exploatarea pãdurilor. Gradul de comercializare a produselor agricole era
scãzut, dar în a doua jumãtate a secolului al XV-lea începuse sã se facã simþitã creºterea
cererii de vite vii în Germania nordicã ºi în Þãrile de Jos. Un alt stimul economic a fost
cererea de peºte sãrat (mai ales hering) din partea negustorilor din Lübeck, care a condus
la specializarea în producþia pentru export a unor microzone de coastã, mai ales de pe
malurile strâmtorii Sund ºi din regiunea Ålborg. Per total însã, comerþul extern, ca ºi cel
intern din Danemarca erau mai degrabã modeste, fapt reflectat ºi de dimensiunile reduse ale
oraºelor, dintre care la 1500 nici unul nu depãºea 10.000 de locuitori. Totodatã, negustorii
veniþi din oraºele Hansei, îndeosebi cei din Lübeck, dominau acest negoþ, iar încercãrile
anterioare ale regilor Danemarcei de a ieºi din aceastã relaþie economic inegalã eºuaserã.

Regele Cristian al II-lea (1513-1523) a încercat sã ducã o politicã centralizatoare ºi sã se
sprijine pe orãºenimea localã în dauna nobilimii ºi a oraºelor Hansei. Aceastã politicã a
eºuat, Cristian al II-lea pierzând nu numai Suedia, ci ºi regatele Danemarcei ºi Norvegiei,
unde a fost înlocuit de unchiul sãu, Frederic I (1523-1533). Frãmântãrile politice, sociale ºi
religioase au continuat însã, situaþia stabilizându-se abia în 1536, odatã cu victoria lui
Cristian al III-lea (rege 1534-1559), fiul lui Frederic I, în aºa-numitul �rãzboi al conþilor�
din 1534-1536. Dincolo de alianþa conjuncturalã cu Gustav I Vasa, regele Suediei, victoria
lui Cristian al III-lea s-a datorat colaborãrii cu nobilimea în dauna orãºenimii, a Bisericii
Catolice ºi a þãrãnimii. În consecinþã, pentru mai mult de un secol, sistemul politic al
regatului Danemarcei s-a bazat pe relaþia dintre rege ºi nobilime, de fapt dintre rege ºi un
numãr de circa 70-80 de familii nobiliare, din rândul cãrora se recrutau membrii Consiliului
Regal (Rigsråd) ºi marii dregãtori. Cristian al III-lea a acceptat dreptul Consiliului de a
alege regele, iar în schimb nobilimea l-a sprijinit în trecerea Danemarcei la luteranism
(1536), care a însemnat, printre altele, asumarea de cãtre rege a calitãþii de ºef al Bisericii
ºi preluarea de cãtre el a proprietãþilor funciare ale acesteia. Prin secularizare Coroana ºi-a
triplat posesiunile funciare, ajungând sã deþinã în proprietate peste jumãtate din fondul
funciar al Danemarcei. Chiar dacã unele dintre aceste posesiuni au fost mai apoi înstrãinate
prin acordarea lor ca fiefuri (len) unor nobili, totuºi proprietatea regalã a rãmas considerabilã
în Danemarca, iar împreunã cu proprietãþile nobiliare ea cuprindea circa 90% din teritoriul
Danemarcei. Odatã cu domnia lui Cristian al III-lea putem vorbi ºi de începuturile unei
birocraþii moderne, atât la nivelul administraþiei centrale (separatã în Cancelaria Danezã ºi
în Cancelaria Germanã), cât ºi la nivelul administraþiei provinciale, fiind folosiþi cu precãdere
tineri nobili educaþi fie la Universitatea din Copenhaga (întemeiatã în 1479 ºi reorganizatã
în 1537), fie în strãinãtate.

Creºterea economicã din �lungul secol al XVI-lea� a favorizat Danemarca. Cererea
occidentalã de cereale ºi mai ales de vite vii a stimulat producþia ºi exporturile. Din punct

179. Maarbjerg 1995: 57.
180. Conform lui Maarbjerg, grâul era relativ puþin cultivat înainte de 1500 (Maarbjerg 1995: 60).
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de vedere valoric, cele mai importante au fost exporturile de bovine181. Dacã în alte pãrþi
ale Europei vitele iernau cum puteau ºi trebuiau îngrãºate înainte de a fi comercializate pe
distanþe mai mari, în Danemarca s-a impus încã de timpuriu sistemul furajãrii boilor de
negoþ pe timpul iernii în staluri acoperite. Acest sistem a fost încurajat ºi de cãtre regalitate,
care a interzis mai întâi temporar în 1522 exporturile de vite neîngrãºate � ºi apoi a
permanentizat aceastã interdicþie. Cei care au avut de câºtigat au fost nobilii, care au cãpãtat
totodatã dreptul sã îngraºe câþi boi doreau, fie în grajdurile proprii, fie în cele ale þãranilor
dependenþi, care au fost curând obligaþi sã procure ºi furajele pentru îngrãºarea bovinelor
aparþinând nobililor; în schimb, nenobilii aveau dreptul sã îngraºe vitele numai folosind
furajele proprii. Dobândind astfel monopolul asupra exporturilor de vite îngrãºate, nobilii
danezi au fost capabili sã-ºi trimitã încã din timpul primãverii cirezile spre pieþele din
nordul Germaniei ºi mai ales din Þãrile de Jos182. Deºi cu unele fluctuaþii conjuncturale,
numãrul vitelor exportate a crescut apreciabil în �lungul secol al XVI-lea�.

Tabelul I.4. Exporturile de vite din regatul Danemarcei (capete, medii anuale)

1480-1500 20.000 
1500-1540 30.000 
1540-1580 45.000-50.000 
1580-1600 30.000-35.000 
1600-1620 55.000-60.000 
1620-1630 35.000 
1630-1790 20.000-30.000 
1790-1810 >30.000 

Sursa: Wiese, Bölts 1966: 78.

Dacã avem în vedere creºterea considerabilã a preþului final al boilor de negoþ (de la
circa 8 taleri la începutul secolului al XVI-lea la peste 35 de taleri în anii 1620-1630), atunci
putem înþelege mai bine însemnãtatea exporturilor de vite pentru ansamblul economiei
daneze. Exporturile de vite au ajuns sã depãºeascã valoric un milion de taleri în anii
1611-1625, ceea ce însemna cam douã treimi din exporturile totale ale regatului183; ele ºi-au
pãstrat prima poziþie în cadrul exporturilor chiar ºi dupã 1625, când au scãzut mai întâi
numãrul vitelor exportate ºi apoi ºi preþurile, menþinându-se pe primul loc pânã cãtre
mijlocul secolului al XVIII-lea. Nobilii danezi au tranºat în favoarea lor competiþia cu
þãranii, asigurându-ºi monopolul exporturilor ºi obligându-i pe þãrani sã le cedeze vitele
susceptibile a fi exportate. În consecinþã, ei au reuºit sã-ºi însuºeascã o parte apreciabilã din
profiturile obþinute prin exporturile de vite. Un memoriu din 1629 atesta fãrã echivoc faptul cã
�negoþul cu boi îngrãºaþi în stal a fost pânã acum cel mai important mijloc prin care nobilimea
din acest regat poate sã obþinã bani pentru serviciul cavaleresc ºi pentru alte cheltuieli�184.

Exporturile proprii de cereale, deºi au crescut, au rãmas totuºi limitate, nedepãºind în
mod obiºnuit 10% din totalul exporturilor regiunii Mãrii Baltice spre Occident185. Aceastã
limitare a fost cauzatã atât de menþinerea productivitãþii agricole la un nivel scãzut � 4:1 în

181. Wiese, Bölts 1966: 1-129.
182. Petersen 1979: 140-141.
183. Petersen 1979: 146; Maarbjerg 1995: 79, 86.
184. Citat de Maarbjerg 1995: 75.
185. Astfel, exporturile daneze din secolul al XVI-lea au fost estimate la o medie de 11.000-18.000 de

tone cereale anual, adicã 8-10% din totalul exporturilor baltice (Maarbjerg 1995: 79-81).
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anii buni, dar deseori sensibil mai puþin186 �, cât ºi de faptul cã negustorii din Þãrile de Jos,
care au dominat comerþul cu cereale din Marea Balticã, au preferat sã cumpere din porturile
aflate pe litoralul sudic ºi rãsãritean al acesteia, unde cerealele erau mai ieftine ºi în cantitãþi
suficiente pentru a acoperi rapid capacitatea corãbiilor. Chiar dacã nu cumpãrau din
Danemarca, corãbierii care transportau cereale din regiunea Mãrii Baltice spre Europa
Apuseanã trebuiau sã treacã prin strâmtoarea Sund, unde regii Danemarcei percepeau vãmi.
La mijlocul secolului al XVI-lea s-a introdus taxarea pe încãrcãtura corãbiilor, ceea ce a
condus la creºterea spectaculoasã a încasãrilor vamale187. În felul acesta, regii Danemarcei
au izbutit sã profite de creºterea volumului comerþului baltic în a doua jumãtate a secolului
al XVI-lea ºi în prima jumãtate a secolului al XVII-lea, obþinând � cu inevitabile fluctuaþii
anuale � circa o treime din veniturile lor din taxarea corãbiilor care treceau prin Sund188.

Rolul crescând al comerþului baltic explicã în mare mãsurã ºi intensitatea luptelor pentru
controlul asupra acestei regiuni în secolele XVI-XVII. Disputele pentru hegemonie au vizat
în mod cu totul special douã spaþii distincte: strâmtoarea Sund, pe unde trebuiau obligatoriu
sã treacã corãbiile, ºi porturile de pe litoralul sudic ºi rãsãritean al Balticei, de unde erau
îmbarcate cerealele trimise spre Europa Apuseanã. Anterior secolului al XVI-lea, rolul
dominant în comerþul baltic revenise Hansei oraºelor germane, care reuºise sã obþinã
importante privilegii comerciale de la majoritatea statelor riverane. Totuºi, de la sfârºitul
secolului al XV-lea dominaþia maritimã a Hansei a fost tot mai mult pusã sub semnul întrebãrii
de negustorii englezi, mai ales de cei din Þãrile de Jos; în plus, principalul oraº al Hansei,
Lübeck, a pierdut rãzboiul din 1534-1536, flota sa fiind zdrobitã la Svendborg (1535) de flotele
combinate ale Danemarcei ºi Suediei, ceea ce a uºurat trecerea hegemoniei maritime de la
oraºele germane spre olandezi. Totuºi, deºi olandezii au acaparat în a doua jumãtate a secolului
al XV-lea ºi în prima parte a secolului al XVII-lea circa douã treimi din comerþul baltic, ei s-au
concentrat îndeosebi asupra comerþului cu cereale din Polonia, lãsând astfel bune posibilitãþi de
acþiune ºi corãbierilor danezi, ºi ei foarte activi în secolele XVI-XVII.

Per total, boomul comercial din secolul al XVI-lea ºi primele decenii ale secolului al
XVII-lea a adus considerabile beneficii pentru regatul Danemarcei în ansamblul sãu.
Exporturile au generat importante excedente comerciale, iar veniturile obþinute din taxarea
traficului prin Sund au amplificat activul balanþei de plãþi. De aceastã conjuncturã au
profitat regele, nobilii ºi orãºenii, chiar ºi o parte a þãrãnimii. Anii 1550-1625 au fost
pentru Danemarca o perioadã de apreciabilã prosperitate. Desigur, au existat ºi probleme.
Astfel, unii nobili s-au angajat în cheltuieli prea mari pentru ridicarea de reºedinþe, pentru
cãlãtorii (în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea s-a extins moda ca tinerii din familii
nobiliare sã efectueze un aºa-numit �mare tur� prin Europa cu scopul de a-ºi desãvârºi
educaþia) ºi pentru achiziþii imobiliare, ceea ce � mai ales în contextul unor crize con-
juncturale, cum a fost scãderea temporarã a cererii olandeze de vite de la sfârºitul anilor
1570 pânã pe la mijlocul anilor 1590 � a fãcut ca ei sã intre în dificultãþi financiare, sã
acumuleze datorii ºi uneori chiar sã-ºi piardã domeniile189: totuºi, ponderea nobililor care
au avut de pierdut a fost minoritarã; per total, nobilimea a fost unul dintre marii beneficiari
ai conjuncturii favorabile din anii 1500-1625.

186. Nielsen 1933: 157-158.
187. Astfel, încã din primul an al perceperii noilor taxe, veniturile vamale au sporit de aproape trei

ori (Bonney 1995: 456).
188. Bonney 1995: 457. Cu privire la volumul comerþului baltic, vezi mai recent Tielhof 2002:

40-66, 337-339.
189. Pentru o analizã finã a acestor dificultãþi, care au lovit mai mult nobilimea mijlocie, vezi

Maarbjerg 1995: 95-125.
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Veniturile ridicate au stimulat importurile de produse manufacturate, dar regii au dorit
relativ repede sã nu mai depindã de mãrfurile aduse de departe ºi sã-i aibã la îndemânã pe
producãtori. În acest context, regalitatea (secondatã într-o oarecare mãsurã de nobilime) a
sprijinit ridicarea oraºului Copenhaga, atât ca centru al producþiei manufacturiere, cât ºi
ca centru comercial. O devizã a regelui Cristian al IV-lea (1588-1648) � �Aºa ceva trebuie
sã avem ºi noi�190 � exprimã foarte bine acest principiu mercantilist. Au fost atraºi specialiºti
din Þãrile de Jos ºi Germania, au fost acordate privilegii ºi monopoluri pentru întemeierea
unor noi industrii, au fost adoptate mãsuri pentru limitarea capacitãþii breslelor de a reduce
concurenþa, au fost întemeiate bursa din Copenhaga (1608) ºi mai multe companii comerciale191.
Dacã unele dintre aceste companii vizau comerþul dintre diversele posesiuni ale Coroanei, cum
ar fi Compania Islandei, altele urmãreau participarea regatului la negoþul colonial. Astfel, în
1616 a fost întemeiatã la Copenhaga Compania Indiilor Orientale, care în 1620 a stabilit o
factorie comercialã la Trankebar, în India192. Danezii au întemeiat factorii în Africa
(Frederiksborg în 1649 ºi Christiansborg în 1660, ambele în Ghana), au ocupat mai multe
insule din Caraibe (St. Thomas în 1660, St. Jan în 1718, St. Croix cumpãratã de la Franþa în
1733) ºi au întemeiat ºi o Companie a Indiilor Occidentale ºi a Guineii (1671), participând la
comerþul triunghiular, prin care se duceau produse manufacturate din Europa în Africa, sclavi
din Africa în Caraibe, precum ºi produse coloniale de pe plantaþiile cu sclavi din Caraibe
(mai ales zahãr ºi tutun) spre Copenhaga. Deºi participarea negustorilor danezi la comerþul
colonial nu a avut o anvergurã la fel de mare precum cea a olandezilor, francezilor ºi
englezilor, totuºi profiturile nu au fost neglijabile, atingând în unii ani chiar peste 100%193.
Variaþiile au fost însã foarte mari, depinzând de o multitudine de factori, greu controlabili
din metropolã, reflectându-se ºi în mai multe reorganizãri ale companiilor comerciale
daneze de-a lungul secolelor XVII-XVIII. Per total, ponderea profiturilor provenite din
comerþul colonial nu a fost decisivã pentru dezvoltarea Danemarcei în aceastã perioadã.
Totuºi, participarea la acest comerþ a contribuit atât la acumularea de competenþe marinãreºti
ºi comerciale, cât ºi la prosperitatea crescândã a Copenhagãi, care a reuºit sã dobândeascã
ºi sã pãstreze în toatã aceastã perioadã rolul de principal distribuitor al produselor coloniale.

Aparent, perspectivele de dezvoltare ale Danemarcei erau deosebit de încurajatoare la
sfârºitul primului sfert al secolului al XVII-lea. Urmãtorii 35 de ani aveau sã dovedeascã
însã cât de fragile erau bazele acestei prosperitãþi. A fost mai întâi angajarea puþin cugetatã
a regatului Cristian al IV-lea în Rãzboiul de 30 de ani, încheiatã cu o zdrobitoare înfrângere
ºi cu pustiirea temporarã a Iutlandei (1625-1629). Competiþia pentru hegemonie în regiunea
Mãrii Baltice a fost pierdutã în favoarea Suediei, rãzboaiele din 1643-1645 ºi 1657-1660
conducând nu numai la pierderi teritoriale (insulele Gotland ºi Ösel, provinciile Jämtland ºi
Härjedalen de la graniþa dintre Suedia ºi Norvegia ºi mai ales provinciile Halland, Blekinge
ºi Skane din sudul Suediei actuale), ci ºi la distrugeri considerabile ºi la dezechilibrarea
finanþelor regale. Criza de la mijlocul secolului al XVII-lea, amplificatã de epidemii ºi
foamete, nu a fost pricinuitã doar de politica excesiv de ambiþioasã a lui Cristian al IV-lea
ºi a urmaºului sãu Frederic al III-lea (1648-1670). Declinul cererii occidentale de cereale ºi
de bovine, mai ales dupã 1650, a evidenþiat vulnerabilitatea unei economii periferice cum era
Danemarca. Prãbuºirea preþurilor a condus la scãderea volumului traficului comercial ºi deci
la reducerea dramaticã a veniturilor, atât pentru negustori, cât ºi pentru nobili ºi rege.

190. Citat de Nielsen 1933: 113.
191. Nielsen 1933: 193-285.
192. O monografie elocventã este cea din Krieger 1998.
193. Nielsen 1933: 292.
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Criza a compromis sistemul politic dominat de marii nobili, care controlau Consiliul
Regal. Cu sprijinul orãºenilor din Copenhaga, al cãror aplomb politic fusese sporit de
rezistenþa încununatã de succes împotriva asediului suedez, ºi al clerului luteran, regele
Frederic al III-lea a tranºat în favoarea monarhiei rivalitatea politicã cu nobilimea. O
adunare a stãrilor privilegiate a fost convocatã la Copenhaga în septembrie 1660. Sub
presiunea orãºenilor ºi a gãrzilor regale, care i-au împiedicat sã pãrãseascã adunarea,
nobilii au trebuit sã cedeze. Stãrile au recunoscut caracterul ereditar al monarhiei, renunþând
la principiul electiv. Totodatã, carta care limita puterea regalã, pe care Frederic al III-lea
trebuise s-o semneze în momentul ascensiunii pe tron, a fost casatã. Un act semnat de
reprezentanþii stãrilor în ianuarie 1661 ºi mai ales Lex Regia promulgatã în 1665 au
consacrat juridic puterea absolutã a regelui, care avea dreptul de a legifera, de a stabili
impozite, de a purta rãzboi ºi de a încheia pace, precum ºi de a numi în funcþii pe oricine
socotea de cuviinþã. În cadrul acestei reorganizãri a regatului au fost reînnoite privilegiile
stãrilor, dar cu unele modificãri importante, cum ar fi impunerea tuturor proprietãþilor
funciare (inclusiv a celor nobiliare) ºi liberalizarea accesului burghezilor la proprietatea
funciarã ºi la funcþii în administraþie. Au fost modernizate ºi raþionalizate legislaþia ºi
aparatul de stat. Un cod de legi (Danske Lov � Legea Danezã) a sistematizat diversele
prevederi legale, iar pentru aplicarea legii a fost înfiinþatã la nivel central o curte supremã,
direct subordonatã regelui. Administraþia centralã a fost reorganizatã dupã model suedez în
cadrul a cinci colegii, iar Consiliul Regal dominat de marii nobili a fost înlocuit cu un Consiliu
Secret, format de regulã din cinci membri numiþi de rege ºi complet dependenþi de acesta. În
fine, în serviciul regal au fost atraºi tot mai mulþi strãini, mai ales germani, care deseori erau
mai bine pregãtiþi decât localnicii pentru nevoile unei birocraþii moderne.

Instaurarea sistemului politic absolutist, care s-a menþinut pânã în 1849, nu a rezolvat
toate problemele cu care se confrunta societatea danezã. Este adevãrat, a fost realizatã o
asanare a finanþelor regale, pe de o parte prin lãrgirea bazei fiscale odatã cu impunerea
nobilimii, iar pe de altã parte prin vânzarea unor domenii regale în contul datoriilor
acumulate anterior. Pe de altã parte însã, politica externã danezã a fost dominatã în
continuare de ideea de a obþine o revanºã faþã de Suedia ºi de a recupera provinciile pierdute
în 1657-1658. Aceasta a fãcut ca sistemul militar sã fie supradimensionat ºi a împins
Danemarca în mai multe rãzboaie cu Suedia (1675-1678, 1700, 1709-1721), dincolo de
avatarurile operaþiunilor militare, aceste rãzboaie nu doar cã nu au adus câºtigurile teritoriale
sperate, dar au ºi cauzat distrugeri materiale ºi deficite financiare. În fine, veniturile
obþinute din exporturile de cereale ºi de vite au rãmas relativ mediocre datã fiind conjunctura
externã caracterizatã de preþuri scãzute. În acest context, regii Danemarcei au recurs uneori
la un export mai puþin obiºnuit: de exemplu, în primul deceniu al secolului al XVIII-lea ei
au închiriat 12.000 de soldaþi Provinciilor Unite ºi Angliei, aflate în rãzboi cu Franþa, iar
veniturile astfel obþinute au jucat un rol important în echilibrarea finanþelor regale. În felul
acesta, supradimensionarea aparatului militar nu a constituit întotdeauna o povarã financiarã
pentru Danemarca în secolele XVII-XVIII194. Exportul de servicii militare nu era însã
suficient pentru a compensa pe deplin dezavantajele cauzate de o conjuncturã externã, care
s-a menþinut defavorabilã în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea ºi în primele decenii ale
secolului al XVIII-lea.

Per total, secolul al XVIII-lea a adus o îmbunãtãþire sensibilã a situaþiei economice.
Conjunctura externã mai favorabilã a fost exprimatã mai ales în preþurile mai ridicate pe
care danezii au putut sã le obþinã pentru vitele exportate, mai ales dupã 1720. Deºi

194. Bonney 1995: 330.
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epizootiile au împiedicat creºterea prea mare a efectivelor exportate, veniturile au sporit
proporþional cu creºterea preþurilor. Relansarea cererii externe pentru cerealele daneze a
fost ceva mai tardivã, dar dupã un minim istoric cãtre 1730 preþurile au început sã creascã
spre 1740, iar exporturile de cereale, plafonate la circa 10.000-15.000 de tone în a doua
jumãtate a secolului al XVI-lea, au ajuns la circa 35.000 de tone anual în anii 1767-1771 ºi
80.000 de tone anual în 1800195. Pe de altã parte, renunþarea la ambiþiile teritoriale dupã 1721
a fãcut ca Danemarca sã evite angajarea în rãzboaiele europene ale secolului al XVIII-lea.
Chiar dacã nu au condus la scãderea cheltuielilor militare, cei 80 de ani de pace neîntreruptã
(situaþie excepþionalã în Europa secolului al XVIII-lea) au adus importante beneficii economice.
Aceste beneficii au cuprins nu numai absenþa devastãrilor, care fuseserã apreciabile în
secolul al XVII-lea, ci ºi avantajul competiþional conferit de statutul de neutralitate. Astfel,
rãzboaiele care au antrenat marile puteri maritime ale Europei apusene (1740-1748, 1756-
-1763, 1777-1783 ºi 1793-1815) au condus la extinderea ariei de acþiune a corãbiilor
daneze, iar ponderea sporitã în comerþul maritim internaþional a putut fi menþinutã în mare
mãsurã ºi în perioadele dintre rãzboaie; un studiu recent apreciazã cã circa douã treimi din
sporul spectaculos al navigaþiei daneze în Mediterana în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
poate fi atribuit avantajelor statutului de neutralitate196. Avantajele neutralitãþii s-au mani-
festat ºi în comerþul colonial. Cum britanicii dominau mãrile ºi încercau sã blocheze
comerþul efectuat de francezi (ºi eventual de aliaþii acestora, spanioli sau olandezi), deseori
corãbii franceze ºi olandeze se înregistrau ca daneze, adoptau steagul danez ºi luau la bord
un cãpitan danez, ceea ce le permitea sã scape în cazul unei inspecþii a flotei britanice. Pe
de altã parte, Danemarca a servit drept intermediar ºi englezilor. De exemplu, funcþionarii
Companiei Indiilor Orientale nu aveau voie sã facã comerþ pe cont propriu; în aceste
condiþii, unii dintre ei încredinþau mãrfuri corãbierilor danezi, iar veniturile obþinute din
vânzarea la Copenhaga a acestor produse coloniale erau apoi remise în Marea Britanie. Deºi
participarea danezilor la profiturile rezultate din aceste operaþiuni era minoritarã, rolul
Copenhagãi ca antrepozit al mãrfurilor coloniale s-a consolidat, iar veniturile obþinute au
finanþat o parte din importurile în creºtere ale Danemarcei197.

Creºterea demograficã a fost apreciabilã. Astfel, populaþia Danemarcei propriu-zise
(fãrã provinciile din sudul Suediei, pierdute la mijlocul secolului al XVII-lea ºi fãrã ducatele
Schleswig ºi Holstein), care crescuse de la circa 500.000 de locuitori în 1500 la doar circa
600.000 de locuitori în 1700, a progresat în perioada de pace a secolului al XVIII-lea la
810.000 de locuitori în 1769 ºi 927.000 de locuitori în 1801198. Dintre oraºe, Copenhaga a avut
evident cel mai mult de profitat, mai ales în condiþiile concentrãrii puterii la nivel central în
contextul absolutismului. Oraºul avusese cel mult 10.000 de locuitori în 1500, poate 15.000
în 1600, crescând apoi la circa 25.000 în anii 1630 ºi la 50.000 în primul deceniu al
secolului al XVIII-lea. Epidemia de ciumã din 1711 a redus populaþia capitalei aproape la
jumãtate (28.000 de locuitori imediat dupã încetarea ciumei), dar pierderea a fost recuperatã
rapid ºi creºterea a continuat în ritm accelerat, oraºul având 83.000 de locuitori în 1769 ºi
101.000 de locuitori în 1801199. În felul acesta, capitala reprezenta în a doua jumãtate a

195. Nielsen 1933: 123.
196. Andersen, Voth 2000: 22-23.
197. Boje 1993: 22-23.
198. Handbuch: IV, 284 (capitol de Vagn Dybdahl). De remarcat totuºi cã aceastã creºtere este

sub media europeanã a secolului al XVIII-lea.
199. Handbuch: IV, 284-285 (capitol de Vagn Dybdahl). Datele prezentate în Nielsen 1933: 197

diferã uneori pentru perioadele anterioare recensãmântului din 1769, dar tendinþa generalã
de evoluþie este aceeaºi.
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secolului al XVIII-lea peste 10% din populaþia Danemarcei ºi mai mult decât populaþia
însumatã a tuturor celorlalte oraºe ale regatului. De altfel, disproporþia dintre capitalã ºi
celelalte oraºe a fost o caracteristicã a istoriei Danemarcei din secolele XVII-XVIII. Astfel,
cele 56 de localitãþi cu statut de oraºe aveau în 1672 sub 63.000 de locuitori, iar în secolul
al XVIII-lea ele au participat doar moderat la creºterea generalã, populaþia lor totalã
depãºind doar cu puþin 66.000 de locuitori în 1769 ºi 81.000 de locuitori în 1801200. De
altfel, oraºele de provincie au cunoscut în aceste secole o evoluþie sinuoasã, unele decãzând
(de exemplu, Roskilde sau Ribe), iar altele menþinându-se cam la acelaºi ordin de mãrime
a populaþiei (cele mai semnificative au fost Aalborg, Helsingor ºi Odense, fiecare cu
populaþii care au variat între 4.000 ºi 6.000 de locuitori)201.

Creºterea demograficã ºi progresul urbanizãrii, precum ºi sporul exporturilor, au fost
posibile numai în condiþiile unei creºteri a producþiei agricole. În secolele XVI-XVII
productivitatea agricolã fusese mediocrã, cu randamente plasate cel mai adesea între 2:1 ºi
3:1, nedepãºind decât în mod excepþional 4:1202. Deºi unii nobili care au cãlãtorit în
strãinãtate ºi chiar regele Cristian al IV-lea au încercat sã introducã unele îmbunãtãþiri
agrotehnice inspirate mai ales din experienþa Þãrilor de Jos, despre un progres semnificativ
economic nu poate fi vorba decât din secolul al XVIII-lea. Spre mijlocul secolului al
XVIII-lea, pe unele domenii au început sã fie obþinute randamente de 4-5:1 la secarã ºi
ovãz, ºi de 5-6:1 la orz203. Mai important a fost efortul de diseminare a bunelor practici
agrotehnice. Astfel, la sugestia contelui Moltke, membru proeminent în Consiliul Secret,
care introdusese unele îmbunãtãþiri ale metodelor de cultivare pe domeniul sãu Bregentved
din insula Sjaeland, în anul 1755 a fost emisã o invitaþie regalã pentru o dezbatere publicã
cu privire la problemele economico-sociale ale regatului. Efectele au fost remarcabile,
numeroasele sugestii ºi propuneri alimentând o publicaþie specialã sub titlul Danmarks og
Norges okonomiske Magasin, din care au apãrut 8 volume în anii 1757-1764; cele mai
multe materiale se refereau la îmbunãtãþiri în cultura cerealelor ºi creºterea animalelor,
fiind stimulate ºi de premii acordate de comisia ruralã condusã de contele Moltke204.
Preocupãrile pentru rãspândirea cunoºtinþelor agrotehnice au fost continuate ºi amplificate
de Societatea Regalã de Agriculturã, întemeiatã în 1769, care a acordat premii anuale
pentru lucrãri teoretice ºi/sau aplicaþii practice ale unor ameliorãri agricole. Pe tot mai
multe exploataþii rotaþia culturilor a înlocuit asolamentul trienal. Au fost folosite unelte mai
bune ºi a sporit grija pentru calitatea cerealelor. Conjunctura favorabilã din a doua jumãtate
a secolului al XVIII-lea a stimulat ºi ea adoptarea de ameliorãri agrotehnice, mai ales pe
domeniile nobiliare, astfel încât producþia totalã de cereale ºi efectivele de animale au
crescut semnificativ205.

Deosebit de importante au fost însã reformele agrare din ultimele douã decenii ale
secolului al XVIII-lea206. La sfârºitul Evului Mediu ºi în epoca modernã timpurie, Danemarca
era o þarã în care prevala marele domeniu lucrat cu ajutorul þãranilor dependenþi. Spre
mijlocul secolului al XVIII-lea, þãranii liberi mai controlau doar circa 4% din suprafaþa
arabilã, coroana mai deþinea 15-20% dupã ce vânduse o mare parte a proprietãþilor sale

200. Nielsen 1933: 197.
201. Date despre populaþia oraºelor daneze se gãsesc la Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 14.
202. Nielsen 1933: 157-158.
203. Nielsen 1933: 183.
204. Skrubbeltrang 1953: 29-30; Christensen 1983: 26-30.
205. Skrubbeltrang 1953: 66-69.
206. Am tratat aceastã problemã în detaliu în Murgescu 2000b.
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pentru echilibrarea finanþelor regale, iar restul era stãpânit de nobilime207. Obligaþiile în
naturã ºi în muncã precumpãneau, fãcând ca situaþia din Danemarca sã fie în mare mãsurã
asemãnãtoare cu �a doua ºerbie� din þãrile Europei Rãsãritene.

O primã încercare de reformã i-a aparþinut regelui Frederic al IV-lea (1699-1730),
care, animat de idealuri pietiste, dar ºi preocupat de consolidarea bazei fiscale ºi militare a
statului dupã înfrângerea suferitã în 1700 împotriva Suediei, a emis în 1702 o ordonanþã prin
care hotãra abolirea treptatã a dependenþei de tip vornedskab, rãspânditã în insula Sjaeland,
prin care þãranii erau complet la dispoziþia stãpânilor de domeniu ºi puteau fi constrânºi la
orice fel de prestaþii economice; astfel, þãranii care se nãscuserã dupã încoronarea sa
(25 august 1699) erau declaraþi din oficiu liberi; ceilalþi puteau sã se rãscumpere plãtind
maxim 30-50 de taleri (în funcþie de starea lor materialã), facilitãþi suplimentare fiind
oferite celor care se distinseserã în serviciul militar sau prin alte servicii fãcute statului.
Totodatã, ordonanþa reglementa termenele pânã la care þãranii vornede fugiþi de pe domeniu
puteau fi revendicaþi ºi aduºi înapoi în mod silit de cãtre nobili ºi le garanta þãranilor
posibilitatea de a pãstra pãmântul în arendã cu condiþia îndeplinirii obligaþiilor asumate prin
contractele de arendare208. Aceastã reformã a fost un eºec. În conjunctura economicã
proastã de la începutul secolului al XVIII-lea puþini þãrani au avut bani pentru a se
rãscumpãra. Pe de altã parte, în 1701 fusese reintrodus sistemul recrutãrii obligatorii, în
condiþii mult mai dure decât în secolul al XVII-lea � astfel, acum se lua pentru 6 ani un
soldat pentru o suprafaþã agricolã de 20 de hartkorn (htk), în timp ce anterior se luase unul
pentru 60 htk, iar nobilii au pãstrat un rol însemnat în stabilirea þãranilor care erau efectiv
încorporaþi. De altfel, serviciul militar a fost ºi pretextul pentru instaurarea în 1733 a unui
sistem al legãrii de glie (stavnsbånd) a tuturor bãrbaþilor între 14 ºi 36 de ani; ulterior
restricþia a fost extinsã pentru persoanele de sex masculin de la 4 la 40 de ani209. Desigur,
din punct de vedere formal, mãsura legãrii de glie viza asigurarea recruþilor pentru sistemul
militar, însã, dupã cum a evidenþiat o decizie din 1746 prin care se ordona explicit ca tinerii
demobilizaþi dupã încheierea serviciului militar sã se întoarcã pe domeniile de unde fuseserã
recrutaþi, el urmãrea în cel puþin aceeaºi mãsurã asigurarea unei forþe de muncã ieftine
pentru stãpânii de domenii. Mai mult, aceºtia din urmã aveau dreptul sã trimitã de mai
multe ori la oaste pe acelaºi þãran, în cazul în care acesta nu-ºi îndeplinea toate obligaþiile210.
Se poate considera cã, prin introducerea sistemului stavnsbånd, regalitatea revenise la
politica de a garanta dominaþia nobilimii asupra þãranilor.

O a doua încercare de reformã agrarã a avut loc în primii ani ai domniei regelui
Cristian al VII-lea (1766-1808), sub influenþa medicului sãu german, Johann Friedrich von
Struensee, care, în condiþiile în care regele era suferind psihic, ºi-a asumat esenþialul
guvernãrii în anii 1770-1772. Dupã ce în 1769 fuseserã instituite facilitãþi fiscale pentru
þãranii care cumpãrau pãmântul pe care îl deþinuserã în arendã, în 1771 s-a stabilit cã þãranii
nu puteau fi siliþi sã presteze mai mult de 8 zile de arat sau de transport cu carul ºi 16 zile
de munci mai uºoare, fãrã animale, pentru fiecare hartkorn pe care îl stãpâneau; în
condiþiile în care conjunctura agricolã favorabilã determinase mulþi nobili sã intensifice
exploatarea rezervelor ºi sã mãreascã obligaþiile în muncã ale þãranilor, aceastã mãsurã
constituia o serioasã ameninþare pentru proprietarii de domenii. Este explicabilã deci reacþia
nobiliarã împotriva lui Struensee, care, asociatã cu nemulþumirea mai generalã împotriva

207. Handbuch: IV, 287 (capitol de Vagn Dybdahl).
208. Munck 1979.
209. Skrubbeltrang 1953: 14.
210. Eysell 1979: 95.
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excesului de putere acumulat de un strãin de origine obscurã, a cãrui frenezie reformatoare
destabiliza structurile sociale existente, a condus la înlãturarea ºi executarea acestuia în 1772.
Deºi în acuzaþiile aduse lui Struensee problematica agrarã nu a fost invocatã în mod semni-
ficativ, politica de reforme a fost stopatã, iar o reglementare din 1773 dãdea din nou dreptul
stãpânilor de domenii sã fixeze practic discreþionar obligaþiile în muncã ale þãranilor211.

În ciuda acestui nou eºec ºi a faptului cã dupã înlãturarea lui Struensee a urmat o
guvernare conservatoare avându-l ca principal ministru pe Ove Hogh-Guldberg, presiunea
pentru reforme s-a accentuat. Ideile iluministe s-au rãspândit tot mai mult, mai ales cã
Struensee desfiinþase cenzura, iar aceasta nu a mai putut fi restauratã dupã cãderea sa. Pe
de altã parte, tot mai mulþi nobili erau interesaþi de sporirea rentabilitãþii domeniilor lor prin
raþionalizarea exploataþiilor, separarea terenurilor de folosinþã comunã, precum ºi înmulþirea
loturilor viabile din punct de vedere economic, arendate în condiþii tot mai favorabile pentru
stãpânii de domenii. Timp de aproape un deceniu, guvernarea Hogh-Guldberg a beneficiat
de conjunctura specialã generatã de rãzboiul pentru independenþa coloniilor britanice din
America de Nord, rãzboi în care au intervenit ºi state precum Franþa, Spania ºi Olanda, dar
în care Danemarca a rãmas neutrã. Preþurile ridicate obþinute pentru exporturile agricole au
întreþinut o anumitã euforie economicã, dar aceasta nu a persistat dupã încetarea ostilitãþilor.
Prãbuºirea veniturilor comerciale s-a repercutat asupra finanþelor regale, iar Guldberg nu a
putut reacþiona decât prin acumularea de datorii ºi prin devalorizarea monedei. În aceste
condiþii ºi având în vedere boala psihicã incurabilã de care suferea regele Cristian al
VII-lea, oponenþii lui Guldberg s-au apropiat de tânãrul prinþ moºtenitor Frederic. Ca
urmare, la 14 aprilie 1784 a avut loc o loviturã de stat paºnicã, prin care prinþul moºtenitor
Frederic a obþinut de la tatãl sãu destituirea lui Guldberg ºi numirea unui nou Consiliu
Secret de Stat, în cadrul cãruia principala figurã politicã era contele Andreas Peter Bernstorff
(1735-1797), secondat de conþii Heinrich Ernst Schimmelmann ºi Christian Ditlef Reventlow,
care au preluat conducerea finanþelor ºi agriculturii în cadrul noii guvernãri. Exponenþi ai
unei partide cosmopolite, influenþate de ideile iluministe ºi formate cu precãdere din nobili
de origine germanã, Bernstorff ºi apropiaþii sãi erau convinºi cã depãºirea crizei financiare
ºi prosperitatea regatului depindeau în mod decisiv de evoluþiile din agriculturã ºi cã în acest
domeniu era neapãratã nevoie de reforme substanþiale212. Conºtienþi însã de riscurile unei
împotriviri masive a conservatorilor, ei au decis ca într-o primã etapã reformele sã se
limiteze la domeniile regale. În felul acesta se evita o confruntare prematurã cu nobilimea,
se experimentau mãsurile de stimulare a agriculturii ºi se dãdea totodatã un semnal clar în
ceea ce priveºte poziþia coroanei. La 4 noiembrie 1784 prinþul Frederic, care îºi asumase
regenþa în numele tatãlui sãu, a convocat aºa-numita �micã comisie agrarã� care, sub
preºedinþia lui Reventlow, era însãrcinatã sã studieze mãsurile prin care sã se îmbunãtãþeascã
situaþia þãranilor de pe domeniile regale. Mãsurile adoptate în anii urmãtori au vizat pe de
o parte ameliorãri agrotehnice, de exemplu, înlocuirea asolamentului trienal cu rotaþia
culturilor pe aceleaºi sole, iar pe de altã parte stimularea fiscalã ºi financiarã a þãranilor de
a cumpãra pãmânturile pe care le deþineau în arendã ºi de a-ºi consolida noile proprietãþi.
Aceste mãsuri au condus nu numai la obþinerea de venituri însemnate de cãtre coroanã, ci
ºi la o creºtere generalã a valorii proprietãþilor funciare în zonele respective.

211. Despre episodul Struensee existã o bogatã literaturã istoricã. Pentru mai multe detalii,
inclusiv pasaje din scrierile polemice referitoare la acesta, vezi Jenssen-Tusch 1864.

212. Pentru prezentarea reformelor din timpul guvernãrii lui Andreas Bernstorff ne-am bazat, acolo
unde nu sunt indicate alte izvoare, pe Eysell 1979: 55-130 ºi Skrubbeltrang 1953: 37-73.
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Succesul deja vizibil al politicii agrare a lui Reventlow pe domeniile regale i-a încurajat
pe prinþul Frederic ºi pe Bernstorff sã treacã la pasul urmãtor. Printr-o proclamaþie din
25 august 1786 era convocatã �marea comisie agrarã�, care urma sã dezbatã îmbunãtãþirile
ce puteau fi aduse la scara întregului regat. Comisia a cuprins atât partizani cât ºi adversari
ai reformelor, înalþi funcþionari regali, experþi juridici ºi exponenþi ai marilor proprietari,
reflectând preocuparea lui Bernstorff de a obþine un consens cât mai larg asupra problemelor
aflate în discuþie. Pe de altã parte, preºedinþia lui Reventlow ºi faptul cã în calitate de
secretar al comisiei a fost impus avocatul norvegian Christian Colbjornsen, reprezentau
garanþii ale voinþei de a realiza reformele. De altfel, Reventlow a ºi sugerat publicarea
dezbaterilor ºi a scrierilor membrilor comisiei, ceea ce, având în vedere talentul polemic ºi
publicistic al lui Colbjornsen, a condus la mobilizarea opiniei publice, îndeosebi a cercurilor
�luminate� din Copenhaga, în favoarea reformelor. Scopul oficial al comisiei era acela de
a stabili drepturile ºi obligaþiile reciproce ale stãpânilor de domenii ºi þãranilor. Deºi în
cercurile influenþate de ideile luministe se impusese ideea cã libertatea þãranilor era esenþialã
pentru asigurarea bunãstãrii lor ºi a prosperitãþii generale, Reventlow ºi Colbjornsen au
considerat cã trebuie început cu asigurarea practicã a drepturilor þãranilor. De aceea, nu s-a
început cu eliberarea din legãtura de glie, ci cu o nouã legislaþie referitoare la contractele de
arendã. Astfel, prin legile adoptate la 8 iunie 1787 se stabilea principiul evaluãrii inde-
pendente a stãrii în care gospodãria arendatã era preluatã de þãran ºi respectiv înapoiatã
proprietarului, ºi mai ales se interzicea proprietarului întreruperea contractului dacã þãranul
îºi îndeplinea obligaþiile ºi pãstra în bunã stare gospodãria arendatã; având în vedere
posibilitatea unor abuzuri, legea prevedea cã neîndeplinirea obligaþiilor asumate de arendaº
trebuia constatatã de cãtre tribunalele regale, ºi cã pe durata procesului, care nu trebuia sã
depãºeascã trei luni, proprietarul era obligat sã asigure gãzduire þãranului pe care dorea sã-l
îndepãrteze. În cazul morþii arendaºului, nobilul pãstra într-adevãr dreptul de a regla
problemele în suspensie legate de averea acestuia, dar acest drept nu includea pretenþiile
proprii, a cãror întemeiere trebuia mai întâi verificatã de tribunalele regale. De asemenea,
se limitau drastic posibilitãþile proprietarului de domeniu de a adopta mãsuri disciplinare
împotriva fermierilor, legea cerându-le totodatã acestora sã le acorde proprietarilor respectul
cuvenit. Eliberarea þãranilor din legãtura de glie a venit în a doua fazã, prilejuind serioase
controverse în comisie ºi în Consiliul Secret. Totuºi, comisia a adoptat cu 13 voturi din 16
propunerea de abolire a legãrii de glie, argumentând cã sistemul stavnsbånd avea doar
raþiuni militare ºi îi lega pe þãrani doar de puterea regalã, fãrã ca stãpânii de domeniu sã aibã
vreun drept special în aceastã privinþã. Prin legea semnatã la 20 iunie 1788 de prinþul-regent
se realiza o abolire gradualã a legãrii de glie: erau eliberaþi imediat copiii pânã la 14 ani ºi
bãrbaþii care împliniserã 36 de ani ºi se stabilea ca ceilalþi sã fie eliberaþi de restricþiile de
deplasare începând din anul 1800 sau la eliberarea din serviciul militar. Chiar ºi pentru
aceºtia, legãtura nu mai era în raport cu domeniul, ci în raport cu nou-înfiinþatele districte
de recrutare. Totodatã, prin întemeierea acestor districte se elimina implicarea proprietarilor
de domenii în selecþia recruþilor, care dãduse prilej la multe abuzuri anterior. În fine, se
stabilea cã þãranii care efectuaserã serviciul militar sau cei care fuseserã declaraþi inapþi sau
nu fuseserã recrutaþi pânã la împlinirea vârstei de 28 de ani, urmau sã primeascã un permis
pe baza cãruia se puteau deplasa liber în interiorul regatului. Deºi oponenþii reformei au
încercat sã împiedice aplicarea acesteia, iar 103 nobili au semnat chiar un memoriu adresat
prinþului-regent, pânã la urmã în 1789-1790 a avut loc organizarea noilor districte de
recrutare, luarea în evidenþã a bãrbaþilor apþi de recrutare ºi eliberarea permiselor de liberã
deplasare þãranilor îndreptãþiþi.

Politica de reforme a lui Bernstorff ºi Reventlow nu s-a limitat însã la desfiinþarea legãrii
de glie. Un nou act din 1790 interzicea arendarea fermelor pe durate determinate, stabilind
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principiul cã arenzile sunt viagere, ceea ce era menit sã-i protejeze pe þãrani împotriva
abuzurilor nobiliare. Pentru a evita divergenþele în legãturã cu stabilirea obligaþiilor în
muncã ºi în naturã ale þãranilor, o ordonanþã regalã din 1791 stabilea principiul acordului
liber al pãrþilor, urmând ca în caz de dezacord proprietarul sã poatã solicita arbitrajul
comisarilor regali. Totodatã, având în vedere faptul cã legea din 1787 interzisese pedepsele
corporale aplicate anterior de cãtre proprietari arendaºilor recalcitranþi, ordonanþa fixa
acum amenzi pentru þãranii care nu-ºi îndeplineau obligaþiile convenite. Comisarii regali au
început inspecþiile lor pe domenii abia în 1795 ºi au avut de intervenit doar în relativ puþine
cazuri: fapt semnificativ însã, acolo unde au apreciat cã proprietarii abuzau în ceea ce
priveºte obligaþiile în muncã solicitate, comisarii au fixat cuantumul acestor obligaþii la
nivelul cel mai scãzut întâlnit pe vreunul dintre domeniile din respectivul district. Cu toate
acestea, s-a putut constata cã nivelul obligaþiilor crescuse foarte mult în ultimele trei decenii
ºi cã þãranii erau doar rareori în stare sã se apere împotriva acestei creºteri. De aceea,
comisia agricolã, în frunte cu Reventlow, a elaborat o lege prin care, fãrã a se fixa un
cuantum unitar al obligaþiilor � de altfel, diferenþele regionale erau destul de mari � se
postula cã obligaþiile în muncã nu trebuiau sã-i împiedice pe þãrani sã-ºi lucreze ferma
proprie ºi se limitau tipurile de activitãþi care puteau fi solicitate. Pe de altã parte, legea
stabilea cã dacã proprietarul introdusese noi sisteme de culturã sau folosea utilaje perfec-
þionate, þãranii erau obligaþi sã lucreze potrivit instrucþiunilor sale, fãrã a putea cere sã
aplice vechile lor metode. Ca o consecinþã a acestei legi, a scãzut ponderea muncii prestate
de fermieri, ale cãror obligaþii în muncã au fost deseori convertite în bani, ºi a crescut
ponderea muncii prestate de þãranii sãraci, al cãror numãr creºtea în contextul creºterii
demografice generale ºi în condiþiile destrãmãrii composesoratelor sãteºti.

Continuarea consolidãrii proprietãþilor funciare a fost o altã preocupare majorã a lui
Reventlow ºi a colaboratorilor sãi. Încã din preajma anului 1760 începuse un proces de
dizolvare a composesoratelor ºi de parcelare a unor loturi compacte, arendate þãranilor;
experimentele realizate în acest sens pe domenii particulare, cum ar fi cele ale conþilor
Moltke ºi Johann Bernstorff (unchiul lui Andreas Bernstorff), sau cel al reginei-vãduve
Sofia Magdalena, dovediserã cât de mult aveau de câºtigat proprietarii din acest proces213.
În 1769 ºi 1781 se instituiserã reglementãri menite sã stimuleze delimitarea proprietãþilor ºi
posesoratelor, care stabileau ca la solicitarea oricãruia dintre þãrani sau arendaºi acest
proces sã se desfãºoare pe întregul cuprins al satului ºi sã conducã la alcãtuirea unor loturi
cât mai compacte. Având în vedere faptul cã þãranii nu dãdeau dovadã de prea mult zel în
acest sens, Reventlow a mizat de aceastã datã pe cointeresarea marilor proprietari, iar o
ordonanþã din 1792 a stabilit dreptul acestora de a distribui asupra þãranilor costurile
procesului de delimitare a proprietãþilor; þãranii care nu puteau contribui pe loc trebuiau
sã-i înapoieze eºalonat proprietarilor care-i avansau, împreunã cu o dobândã anualã de 4%.
Aceastã mãsurã a stimulat puternic procesul de delimitare a proprietãþilor, care a cuprins
pânã în 1807 cea mai mare parte a fondului funciar. Totodatã, s-a cãutat ca noii proprietari
sã primeascã terenuri cât mai compacte, Societatea Regalã de Agriculturã acordând premii
pentru consolidãrile funciare efectuate în conformitate cu acest principiu. Alte legi au vizat
îngrãdirea obligatorie a noilor proprietãþi ºi delimitarea pãdurilor.

Politica danezã de reforme avea drept scop întãrirea capacitãþii economice a þãranilor,
astfel încât aceºtia sã fie apþi de a servi statul în calitate de contribuabili ºi de soldaþi. În
acest scop, în 1788 s-a liberalizat comerþul cu produse agricole ºi cu vite, permiþându-se
þãranilor sã participe la aceste activitãþi anterior rezervate nobililor (ºi uneori negustorilor

213. Priebs 1990: 10-11.
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din oraºe). Sporirea veniturilor bãneºti ale þãranilor, stimulatã ºi de conjunctura favorabilã
pentru produsele agricole, a permis convertirea în bani nu numai a obligaþiilor în muncã, ci
ºi a obligaþiilor în naturã care mai existau, proces încurajat de Reventlow ºi de funcþionarii
sãi. Prin aceste mãsuri se asigura participarea þãranilor la beneficiile conjuncturii economice
favorabile. Pornind de la experienþa acumulatã pe domeniile coroanei, promotorii politicii
de reforme i-au încurajat pe þãrani sã cumpere fermele pe care le luaserã în arendã. În acest
scop, în 1786 fusese înfiinþatã Banca Regalã de Credit (Konelig Kreditkasse), care din 1788
a început sã le acorde þãranilor credite pe termen lung (28 de ani) cu dobândã modicã, de
numai 4% anual; de asemenea, mai demult existenta Casã Regalã a Vãduvelor a primit ºi
ea misiunea de a acorda credite în condiþii avantajoase pentru achiziþionarea fermelor de
cãtre arendaºi. Deºi creditele acordate de instituþiile publice nu au asigurat decât circa un
sfert din nevoile þãranilor care ºi-au cumpãrat fermele în anii 1788-1807, conjunctura
comercialã favorabilã ºi politica fermã a statului în favoarea þãranilor i-au încurajat ºi pe
diferiþii creditori particulari sã avanseze bani acestora pentru achiziþionarea fermelor. Pe de
altã parte, mulþi proprietari au preferat sã vândã fermele respective folosindu-se de con-
junctura favorabilã, care dusese la creºterea preþului proprietãþilor. Ca atare, pânã în 1807
circa 60% dintre fermele acordate în rentã viagerã conform legii din 1787 au trecut în
proprietatea deplinã a þãranilor respectivi. Lua astfel naºtere o pãturã relativ importantã
de þãrani-proprietari, care avea sã constituie unul dintre factorii de stabilitate socialã în
istoria ulterioarã a Danemarcei. Este adevãrat, diferenþierea socialã în rândurile þãrãnimii a
condus ºi la sporirea numericã a categoriei þãranilor lipsiþi complet de pãmânt, dar rolul
acestora în mediul rural a fost complet eclipsat de pãtura fermierilor înstãriþi.

Succesul reformelor agrare ºi relativa prosperitate de la sfârºitul secolului al XVIII-lea
nu au eliminat vulnerabilitãþile din situaþia regatului. Impozitele nu þinuserã pasul cu
creºterea preþurilor, dar cheltuielile statului crescuserã, ceea ce a dus la dificultãþi financiare,
doar temporar rezolvate prin contractarea de împrumuturi ºi prin emisiunea de bancnote;
în momentele când, dintr-un motiv sau altul, veniturile din exporturi au scãzut, criza
financiarã a devenit extrem de gravã214. Dificultãþile financiare au fost agravate de pro-
blemele politice. Astfel, deºi Danemarca era relativ supramilitarizatã comparativ cu
resursele, totuºi ea nu putea sã se compare în ceea ce priveºte capacitatea militarã cu state
precum Marea Britanie, Franþa, Prusia sau Suedia. Pãstrarea neutralitãþii a devenit imposibilã
în momentul decretãrii blocadei continentale de cãtre Napoleon I (1806) ºi a instaurãrii
contrablocadei britanice. Având în vedere faptul cã Danemarca a evitat sã accepte o
propunere de alianþã antifrancezã, flota britanicã a bombardat în septembrie 1807 Copenhaga
ºi a capturat flota danezã, ceea ce a împins Danemarca spre alianþa cu Franþa. Comerþul
exterior s-a prãbuºit, veniturile statului ºi ale particularilor au scãzut dramatic, conducând
la bancruta publicã din ianuarie 1813, aprovizionarea cu cereale a Norvegiei a devenit
deosebit de dificilã, ºi, fapt mai grav, la sfârºitul rãzboaielor napoleoniene Danemarca s-a
aflat de partea învinºilor. În consecinþã, prin Tratatul de la Kiel din ianuarie 1814 ea a
trebuit sã cedeze Norvegia Suediei, iar prin Tratatul de la Viena din 1815 a primit doar o
palidã compensaþie prin dobândirea micului ducat Lauenburg în nordul Germaniei. Scãderea
preþului cerealelor dupã încetarea rãzboaielor napoleoniene a aruncat regatul într-o crizã
prelungitã, evidenþiind odatã în plus vulnerabilitatea unui regat care, în ciuda progreselor
realizate, continua sã fie o periferie în cadrul sistemului politic ºi economic al Europei.

214. Nielsen 1933: 342-358.
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I.3.2. Irlanda � înstãpânirea britanicã

Pentru Irlanda, epoca modernã timpurie stã sub semnul înstãpânirii engleze (britanice).
Desigur, luarea în stãpânire a �insulei de smarald� de cãtre Regatul Angliei a început încã din
secolul al XII-lea, când regele Henric al II-lea a cucerit Dublinul (1171) ºi a fost recunoscut
de principalii conducãtori irlandezi ca stãpânitor suprem al Irlandei215. Controlul Coroanei
a rãmas însã limitat pânã în secolul al XVI-lea, mai importantã fiind poate asimilarea
treptatã a feudalilor anglo-normanzi stabiliþi în Irlanda de cãtre clanurile diverºilor potentaþi
locali. Aceastã situaþie s-a schimbat radical odatã cu procesul de consolidare a puterii regale
iniþiat de cãtre regii din dinastia Tudor (1485-1603). Dacã Henric al VII-lea s-a mulþumit cu
renunþarea de cãtre conþii irlandezi a susþinerii agitaþiilor familiei York ºi a tolerat chiar
consolidarea puterii conþilor Kildare, care au exercitat cu minime întreruperi, funcþia de
locotenenþi regali în Irlanda, în schimb Henric al VIII-lea a zdrobit în 1534-1537 puterea
conþilor de Kildare ºi a consolidat în mod decisiv autoritatea regalã. Dupã aceastã datã,
locotenenþii regali au fost numiþi numai dintre nobilii englezi, iar o micã armatã de mercenari
staþionatã permanent la Dublin reprezenta o forþã militarã suficientã pentru a-i þine sub
control pe nobilii irlandezi. Totodatã, Henric al VIII-lea a început un proces de integrare a
Irlandei în sistemul regatului Angliei, a instituit Reforma religioasã ºi a fost proclamat rege
al Irlandei de cãtre Parlamentul irlandez în 1541. Procesul de atragere ºi subordonare a
nobililor irlandezi a continuat prin distribuirea unora dintre proprietãþile confiscate de la
Bisericã, precum ºi printr-un proces prin care nobilii îºi cedau proprietãþile ereditare
Coroanei, ºi apoi le reprimeau de la rege, împreunã cu noi titluri nobiliare. Mai problematicã
a fost încercarea de a impune legea englezã, incluzând dreptul de primogeniturã, în dauna
cutumelor irlandeze, mult mai flexibile în ceea ce priveºte dreptul de moºtenire.

O sursã de infinite probleme a fost Reforma religioasã. În timpul lui Henric al VIII-lea,
aceasta atinsese mai mult aspectele instituþionale � regele Angliei se substituise papei ca ºef
al Bisericii � ºi patrimoniale, neafectând cu adevãrat practicile religioase ale populaþiei.
Modificãrile doctrinare ºi mai ales încercãrile de a impune serviciul religios în limba
englezã (în 1549, Book of Common Prayer a fost prima carte tipãritã în Irlanda) au generat
însã o reacþie conservatoare a populaþiei irlandeze, care a respins global noutãþile introduse
de cãtre englezi în practicile juridice ºi religioase. Desigur, în 1560 Parlamentul irlandez a
trebuit sã accepte anglicanismul în forma în care fusese adoptat în Anglia un an mai
devreme, dar noile reglementãri s-au aplicat numai într-o micã parte a Irlandei (aºa-numita
�Pale�, cuprinzând comitatele din jurul Dublinului), în timp ce în restul insulei rezistenþa
antienglezã s-a concretizat în apãrarea practicilor catolice. Fenomenul este cu atât mai
interesant, cu cât Irlanda nu fusese în Evul Mediu un bastion al conformismului catolic, ba
chiar dimpotrivã, fusese cunoscutã mai degrabã prin aderenþa celei mai mari pãrþi a
populaþiei la un creºtinism de facturã popularã, cu rãdãcini în monahismul original din
primele secole medievale. Prin reacþia de respingere la noutãþile introduse de stãpânirea
englezã ºi cu ajutorul cãlugãrilor iezuiþi sosiþi de pe continent ºi care ºi-au asumat îndrumarea
spiritualã a multor comunitãþi locale, o mare parte a irlandezilor (ca ºi a �vechilor englezi�,
adicã a englezilor stabiliþi în Irlanda înainte de Reformã) au ajuns sã se identifice cu religia
catolicã.

215. Bibliografia referitoare la istoria Irlandei este impresionantã din punct de vedere cantitativ.
Prezentarea istoricã generalã din acest capitol se bazeazã pe douã sinteze recente, Hollis
2001: 23-84 ºi Cronin 2002: 9-117.



78 ROMÂNIA ªI EUROPA

Ca atare, domnia Elisabetei (1558-1603) a fost strãbãtutã de mai multe rebeliuni
irlandeze, dintre care cea mai serioasã a fost cea condusã de Hugh O�Neill, conte de
Tyrone, care, pornind de la baza sa de putere din Ulster, a cuprins cea mai mare parte a
insulei, a beneficiat de ajutoare spaniole ºi a fost înfrântã numai dupã mai multe pustiitoare
expediþii (1594-1603). Încã din timpul Elisabetei, ºi cu atât mai mult dupã 1603, Coroana
a încercat sã stimuleze colonizarea Irlandei prin sistemul plantaþiilor, adicã prin redis-
tribuirea de proprietãþi compacte cãtre coloniºti protestanþi. Plantaþiile, dintre care cea
mai importantã a fost cea stabilitã în Ulster în 1609, au atras în Irlanda numeroºi englezi ºi
scoþieni, dar au ºi amplificat tensiunile confesionale ºi sociale din insulã, cu atât mai mult
cu cât adesea noii proprietari preferau sã subarendeze loturi þãranilor irlandezi catolici în
loc de a aduce alþi coloniºti protestanþi. Conflictul dintre Carol al II-lea ºi Parlament a dat
prilejul irlandezilor sã se rãscoale în 1641, dar dupã terminarea rãzboiului civil din Anglia
represiunea condusã personal de Cromwell în 1649-1650 a fost teribilã, fiind urmatã de un
proces de deposedare a proprietarilor catolici din cea mai mare parte a Irlandei, singura
excepþie fiind provincia apuseanã Connaught. Deºi circa 33.000 de veterani ai rãzboiului
civil au fost împroprietãriþi în Irlanda, numai circa 8.000 s-au stabilit cu adevãrat în insulã,
ceilalþi preferând sã-ºi vândã proprietãþile irlandeze. Chiar ºi aºa, a avut loc o uriaºã
redistribuire de proprietate funciarã, care a completat procesul început prin sistemul
plantaþiilor. O nouã încercare irlandezã de a înlãtura dominaþia protestantã a avut loc în
1689-1691, când irlandezii catolici s-au rãsculat în favoarea lui Iacob al II-lea, care fusese
detronat de pe tronul Angliei de �revoluþia glorioasã� din 1688. Bãtãlia de pe râul Boyne
(1690) a asigurat stãpânirea noului rege al Angliei, William al III-lea de Orania (1699-1702).
Tratatul de la Limerick (1691), care a pus capãt ultimelor rezistenþe armate, le garanta celor
care se împotriviserã cu arma în mânã dreptul de a pleca în siguranþã pe continent ºi
promitea catolicilor toleranþã religioasã. Exodul �gâºtelor sãlbatice�, cum au fost numiþi
rebelii din 1689-1691, a cuprins circa 14.000 de persoane ºi a lipsit comunitatea catolicã de
cea mai combativã parte a elitelor sale. Pe de altã parte, Parlamentul de la Dublin, dominat
acum categoric de protestanþi, a adoptat în anii urmãtori mai multe legi discriminatorii
împotriva catolicilor, interzicându-le acestora accesul în funcþiile publice, achiziþia de noi
proprietãþi funciare, ºi impunându-le chiar � în contradicþie acum cu principiul primo-
geniturii constitutiv legii engleze � divizarea proprietãþilor funciare între fraþi. Controlul
�noilor englezi� era astfel pe deplin asigurat, iar populaþia catolicã era redusã la o stare de
inferioritate politicã ºi dependenþã economicã. Cea mai mare parte a irlandezilor a fost silitã
sã-ºi asigure traiul prin arendarea de pãmânt de la proprietarii majoritar englezi, devenind
tot mai mult un fel de locuitori de �categoria a doua�.

Înstãpânirea englezã a generat importante prefaceri în economia Irlandei. La începutul
secolului al XVI-lea Irlanda era relativ slab dezvoltatã economic comparativ cu restul
Europei apusene216 . În zonele din preajma Dublinului feudalii englezi introduseserã eco-
nomia domenialã ºi forme ceva mai evoluate de cultivare a pãmântului, dar în cea mai
mare parte a insulei pãmântul era încã stãpânit în indiviziune de diferitele clanuri ºi
cultivat pãmântul în �moinã�. Densitatea redusã a populaþiei îngãduia creºterea extensivã
a animalelor ºi menþinerea unui fond forestier considerabil. Majoritatea comunitãþilor
erau în mare mãsurã autarhice, deºi se dezvoltase ºi un anumit comerþ, atât spre Dublin
(singurul oraº ceva mai mare din insulã), cât ºi spre Anglia ºi Europa continentalã.
Principalele articole de export erau pieile ºi peºtele, în timp ce dintre importuri se
remarcã vinul ºi sarea.

216. Moody, Martin, Byrne 1976: 33-38 (capitol de D.B. Quinn ºi K.W. Nicholls).
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Înstãpânirea englezã a fost însoþitã de un proces de creºtere demograficã ºi de prefacere
economicã. Coloniºtii englezi ºi scoþieni au avut un anumit rol în acest proces, nu atât prin
numãr, cât mai ales prin aportul lor la introducerea unor tehnici agricole ºi meºteºugãreºti
superioare ºi prin legãturile lor cu piaþa englezã. Totodatã, deºi ravagiile rãzboiului au fost
considerabile în anii 1594-1603 ºi 1641-1650, Irlanda a suferit totuºi relativ puþin de pe
urma epidemiilor, iar populaþia sa a crescut. Desigur, pânã la celebra lucrare a lui William
Petty, The Political Anatomy of Ireland (publicatã în 1672, dar face referire la situaþia din
anii 1650) nu avem evaluãri statistice pertinente, dar unele aproximãri se pot totuºi face217.
Astfel, populaþia totalã a Irlandei pare sã fi crescut de la circa un milion de locuitori la
începutul secolului al XVI-lea la circa 1,4 milioane de locuitori cãtre 1600 ºi la circa
1,7-1,8 milioane de locuitori la mijlocul secolului al XVII-lea. În secolul al XVI-lea
creºterea populaþiei Irlandei este mai micã decât cea înregistratã în aceeaºi vreme în Anglia
ºi Þara Galilor (2,6 milioane la 1500, 4,4 milioane la 1600, deci un spor de aproape 70%
pe ansamblul secolului, faþã de numai circa 40% în Irlanda), dar în prima jumãtate a
secolului al XVII-lea cele douã rate de creºtere cresc pânã la un nivel aproape egal (creºteri
generale de 27-28% într-o jumãtate de secol, adicã sporuri medii de 0,5% anual218 ). Sporul
demografic a fost însoþit ºi de o creºtere economicã, atât în plan agricol, cât ºi în plan
comercial. Deosebit de dinamic a fost în aceastã perioadã exportul de animale vii spre
Anglia, stimulat de cererea tot mai mare a Londrei. Totodatã, coloniºtii englezi au impulsio-
nat creºterea oilor pentru lânã, exporturile de lânã spre Anglia sporind considerabil în
primele decenii ale secolului al XVII-lea219. Cea mai mare parte a acestui comerþ a fost
mediatã de Dublin, centrul puterii engleze în Irlanda, a cãrui creºtere rapidã surclaseazã
celelalte oraºe irlandeze220.

217. Vries 1984: 36-37.
218. Louis Cullen susþine în Moody, Martin, Byrne 1976: 389 cã în intervalul 1600-1641 populaþia

ar fi crescut cu 50%, adicã de la 1,4 la 2,1 milioane, scãzând apoi din cauza rãzboaielor ºi
a unei epidemii de ciumã ce a urmat expediþiei lui Cromwell la numai 1,7 milioane de
locuitori. În acest caz, creºterea din primele patru decenii ale secolului al XVII-lea ar fi de
aproape 1% anual, ceea ce ar surclasa cu mult creºterea englezã din aceeaºi perioadã.

219. Moody, Martin, Byrne 1976: 391 (capitol de Louis Cullen).
220. Estimãrile cu privire la numãrul de locuitori ai Dublinului în secolul al XVII-lea variazã. Jan

de Vries acceptã 5.000 de locuitori la 1550 ºi la 1600, apoi 17.000 la 1650 ºi 60.000 la 1700
(Vries 1984: 271). În baza de date publicatã de o echipã coordonatã de Paul Bairoch, Dublin
apare cu 8.000 de locuitori la 1500, 5.000 de locuitori la 1600 ºi 60.000 de locuitori la 1700
(Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 39). Recent, Louis Cullen a arãtat cã cifra de 5.000 de
locuitori la începutul secolului al XVII-lea se bazeazã pe numãrul de case dintr-o hartã
realizatã de John Speed în 1610 ºi cã populaþia oraºului trebuie estimatã mai degrabã în jurul
cifrei de 15.000 de locuitori (Cullen 1995: 96-99; apreciere confirmatã de Gillespie 1996:
84). Aceastã estimare rezolvã dificultatea generatã de contradicþia dintre informaþiile calitative
despre creºterea Dublinului în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea ºi aparenþa de stagnare
sau chiar declin pe care o induceau cifrele vehiculate anterior. În schimb, rãmâne ca cercetãrile
viitoare sã precizeze cum se distribuie creºterea de la 15.000 la 60.000 de locuitori pe
parcursul secolului al XVII-lea; ceea ce se poate spune cu siguranþã în acest moment este
faptul cã cifra de 17.000 de locuitori acceptatã de Jan de Vries pentru anul 1650 nu rezistã
(ea rezultase de altfel din acceptarea unei rate constante de creºtere de la 5.000 la 60.000 de
locuitori pe parcursul secolului al XVII-lea) ºi cã probabil Dublinul avea spre mijlocul
secolului al XVII-lea o populaþie de circa 25.000-30.000 de locuitori. Pentru dimensiunea
economicã a dezvoltãrii Dublinului, vezi Gillespie 1996: 93-96.
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Dupã mijlocul secolului al XVII-lea creºterea demograficã ºi economicã devine
explozivã. Populaþia a ajuns de la 1,8 milioane de locuitori curând dupã 1650 la circa
2,8 milioane la începutul secolului al XVIII-lea. Rata medie a sporului demografic aproape
cã s-a dublat, de la 0,5% anual pe ansamblul primei jumãtãþi a secolului al XVII-lea la peste
0,8% anual pe ansamblul celei de-a doua jumãtãþi a aceluiaºi secol. Colonizarea acceleratã,
estimatã la o medie anualã de cel puþin 2.000 de coloniºti în a doua jumãtate a secolului al
XVII-lea221, explicã doar o parte din aceastã creºtere. Diminuarea impactului epidemiilor ºi
rãzboaielor a contribuit neîndoielnic la sporul demografic, dar este greu sau chiar imposibil
de cuantificat. Cel mai important aspect este creºterea producþiei agricole, care a îngãduit
hrãnirea durabilã a unei populaþii mai numeroase. Pe lângã extinderea folosirii tehnicilor
mai avansate de cultivare a cerealelor, aduse de coloniºtii englezi, dar preluate ºi de unii
dintre irlandezi, trebuie remarcat cã în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea avem deja
informaþii despre extinderea semnificativã a culturii cartofului. Desigur, în secolul al
XVII-lea cartoful nu era încã alimentul de bazã al majoritãþii irlandezilor222, dar încã din
aceastã perioadã el a oferit un supliment nutritiv valoros atât pentru oameni, cât ºi pentru
animale. Acest fapt este cu atât mai important, cu cât în a doua jumãtate a secolului al
XVII-lea economia animalierã a avut încã un rol considerabil în Irlanda. Creºterea densitãþii
de locuire, de la o medie de 12 locuitori/km2 la 1500, la 16,5 locuitori/km2 la 1600 ºi
33 locuitori/km2 la 1700, încã lãsa loc suficient pentru creºterea masivã a animalelor, iar
produsele animaliere asigurau încã cea mai mare parte a exporturilor. Totuºi, în a doua
jumãtate a secolului al XVII-lea au avut loc importante prefaceri în aceastã privinþã. În
prima parte a secolului al XVII-lea, exporturile de animale vii � în primul rând bovine �
constituiserã sectorul cel mai dinamic al comerþului exterior al Irlandei; aceste exporturi au
fost considerabile ºi dupã tulburãrile de la mijlocul secolului al XVII-lea, dar au ºi stârnit
reacþiile protecþioniste ale concurenþei din Anglia propriu-zisã. Astfel, în 1667 Parlamentul
de la Londra a interzis, contrar voinþei regale, importurile de animale din Irlanda timp de
7 ani, iar aceastã interdicþie a fost reînnoitã începând din 1681. Pentru Irlanda, pierderea a
fost considerabilã, exporturile de animale vii reprezentând anterior peste 30% din valoarea
totalã a exporturilor. Adaptarea a fost totuºi rapidã, producãtorii din Irlanda specializându-se
în producþia de derivate animaliere. Dincolo de carnea de vitã afumatã, trimisã spre Anglia,
încã ºi mai importantã a fost expansiunea exporturilor de unt spre pieþele continentale,
îndeosebi spre Franþa ºi într-o oarecare mãsurã spre Þãrile de Jos. Pe lângã unt, creºteri
semnificative au mai consemnat exporturile de lânã (spre Anglia), de grâne ºi chiar de
postavuri. În consecinþã, în pofida interdicþiei care a lovit comerþul cu animale vii, ex-
porturile irlandeze au crescut de la 402.289 lire sterline în 1665 la 570.343 lire sterline în
1683223. Capacitatea de adaptare demonstratã în aceºti ani este remarcabilã, dar ea nu
trebuie sã ascundã fragilitatea economiei irlandeze, îndeosebi vulnerabilitatea sa ridicatã
la epizootii ºi alte calamitãþi naturale, precum ºi la fluctuaþiile pieþelor de desfacere.

Astfel, la sfârºitul secolului al XVII-lea preþul untului a scãzut, ceea ce a lovit puternic
exporturile irlandeze. Mai mult, în 1699 Parlamentul de la Londra a interzis practic
exporturile irlandeze de postav în Anglia224. ªocul a fost însã compensat de progresele
producþiei de pânzeturi. Încã din primele decenii ale secolului al XVII-lea, autoritãþile

221. Handbuch: IV, 471 (capitol de Angelus H. Johansen).
222. Moody, Martin, Byrne 1976: 401-402 (capitol de Louis Cullen, unde sunt analizate critic

exagerãrile lui William Petty despre rolul cartofului în Irlanda secolului al XVII-lea).
223. Moody, Martin, Byrne 1976: 392-400 (capitol de Louis Cullen).
224. Cullen 1969: 11-12.
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engleze încercaserã sã promoveze cultivarea inului ºi a cânepei, ºi mai ales producerea
pânzeturilor. Succesele au fost multã vreme modeste, dar dupã 1660 aceastã ramurã s-a
dezvoltat tot mai mult în nordul insulei (Ulster), în mare mãsurã datoritã coloniºtilor
scoþieni, iar dupã 1690 ºi prin aducerea unor þesãtori flamanzi. În plus, dacã în domeniul
postavului autoritãþile engleze protejau producãtorii englezi, în domeniul pânzeturilor
irlandezii au beneficiat de avantaje în competiþia cu producãtorii olandezi ºi germani pentru
piaþa englezã, fiind scutiþi de taxe vamale dupã 1696. În 1711 a fost chiar creatã o Comisie
a Pânzeturilor (Linen Board), care s-a ocupat de difuzarea tehnicilor avansate de prelucrare
a pânzei, multe de origine olandezã, iar uneori a oferit credite noilor întreprinzãtori.
Succesul producþiei de pânzeturi în Ulster a fost atât de mare, încât a provocat o creºtere
disproporþionatã a populaþiei în aceastã provincie ºi a generat un import de alimente �
grâne, cartofi ºi vite � din pãrþile mai sudice ale Irlandei, care nu se specializaserã atât de
puternic în sectorul textil. Ulsterul devenea astfel în secolul al XVIII-lea o clasicã zonã
protoindustrialã, care din 1782 s-a emancipat de sub controlul Comisiei Pânzeturilor ºi a
scurtcircuitat intermedierea negustorilor din Dublin, preferând exportul direct prin Belfast
spre Anglia225. Dinamismul exporturilor de pânzã este ilustrat de câteva cifre: în 1720 ele
cuprindeau 2,6 milioane yards (2,4 milioane metri liniari), în 1760 se cifrau la 13 milioane
yards, iar în 1790 ajunseserã la 37,3 milioane yards226.

Succesul protoindustriei irlandeze, care nu a fost limitat la textile rurale, ci a cuprins
ºi alte ramuri prelucrãtoare precum cea manufacturierã a metalelor ºi a sticlei, berãritul ºi
rafinarea zahãrului, a fost posibil îndeosebi datoritã existenþei unor excedente alimentare.
Secolul al XVIII-lea irlandez este deosebit de spectaculos din acest punct de vedere.
Populaþia Irlandei a crescut considerabil, de la 2,8 milioane locuitori la începutul secolului,
la circa 5,3 milioane locuitori la 1800. Deºi ritmul de creºtere este ceva mai mic decât în
prima jumãtate a secolului, ºi anume 0,7% în medie anualã, faþã de peste 0,8% în medie
anualã în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, el rãmâne foarte ridicat. Performanþa este
cu atât mai mare, cu cât creºterea de pânã la 1700 fusese mai degrabã un fenomen de
�umplere a spaþiului� sau de recuperare a unei �rãmâneri în urmã�; în secolul al XVIII-lea
însã, când populaþia a crescut în întreaga Europã, densitatea medie a populaþiei din Irlanda
a depãºit-o pe cea din cele mai multe þãri ale Europei apusene din acea vreme.

Tabelul I.5. Densitatea medie a populaþiei din unele þãri europene (locuitori/km2)
 1500 1600 1700 1800 

Italia 34 44 44 59 
Franþa 30 34 34 50 

Anglia (inclusiv Þara Galilor) 16 28 34 58 
Irlanda 12 16 33 63 

225. Cullen 1969: 23-34 (capitol de W.H. Crawford).
226. Handbuch: IV, 467 (capitol de Angelus H. Johansen); Cullen 1969: 69 (capitol de Michael

Drake).

Sursa: Vries 1984: 36.

Desigur, densitatea medie de locuire, mai ales în cazul þãrilor mari, poate masca situaþii
regionale foarte diferite. Astfel, Lombardia era mult mai dens populatã decât media pe
ansamblul Italiei, iar exemplele ar putea continua. Dar, chiar dacã Irlanda nu depãºea cele
mai dens locuite regiuni din Anglia sau de pe continent, sporul de populaþie din secolul al
XVIII-lea nu este mai puþin impresionant. În istoriografie, el a fost atribuit în mare mãsurã



82 ROMÂNIA ªI EUROPA

expansiunii culturii cartofului, deosebit de productivã, ºi care a îngãduit hrãnirea unei
populaþii în continuã creºtere. Rolul cartofului a fost fãrã îndoialã crucial, dar nu singular.
Astfel, în secolul al XVIII-lea ºi randamentele la cereale au crescut foarte mult. Astfel, deºi
unii observatori englezi apreciau cã agricultura irlandezã era înapoiatã în raport cu cea
englezã, datele strânse de Cormac Ó Gráda pentru anii 1770-1810 indicã doar o uºoarã
superioritate a productivitãþii engleze la grâu (variaþii între 21,6-23,8 pe acru, faþã de
21,2-23,3 în Irlanda) ºi o superioritate irlandezã la orz (34,7-39,3 faþã de 32-32,6) ºi la ovãz
(34,7-41,4 faþã de 34,9-37)227. Cum, fãrã a avea date cantitative, ºtim totuºi cã modalitãþile
irlandeze de a practica agricultura fuseserã mai puþin productive decât cele englezeºti în
Evul Mediu ºi în secolul al XVI-lea, pare evident cã recuperarea decalajului de productivitate
în cultura cerealelor a fost realizatã mai ales în secolele XVII-XVIII.

Douã indicii suplimentare sugereazã faptul cã în secolul al XVIII-lea sporul demografic
al Irlandei s-a fãcut pe o bazã solidã în ceea ce priveºte producþia alimentarã. Primul se referã
la faptul cã exporturile de cereale au fost apreciabile de-a lungul întregului secol al XVIII-lea,
crescând chiar spectaculos în perioada 1780-1820228; în ultimele decenii ale XVIII-lea au
crescut din nou ºi exporturile de animale ºi produse animaliere, profitând de abolirea
interdicþiilor engleze în 1758-1759229. Al doilea priveºte dezvoltarea oraºelor, care, mai ales
în cazul unor oraºe mari precum Dublin (60.000 de locuitori la 1700, ºi circa 200.000 la 1800)
sau Cork (25.000 de locuitori la 1700 ºi 75.000 la 1800)230, erau dependente din punct de
vedere alimentar de excedentele produse în lumea ruralã. Desigur, momentele de foamete nu
au lipsit cu totul în secolul al XVIII-lea, dar se poate aprecia cã mortalitatea generatã de ele
a fost proporþional mai micã decât cea pricinuitã de perioadele de foamete anterioare231. ªi,
pe lângã faptul cã secolul al XVIII-lea a fost în Irlanda o lungã perioadã de pace, întreruptã
doar de rãscoala din 1798, poate încã ºi mai important este faptul cã au lipsit epidemiile
majore, nu în ultimul rând datoritã progreselor realizate în întreaga Europã Apuseanã în
organizarea carantinelor. Ca atare, creºterea populaþiei din secolul al XVIII-lea s-a bazat pe
diminuarea impactului tuturor celor trei factori � foametea, rãzboiul ºi epidemiile � care în
mod normal fãceau ca surplusurile generate de natalitatea ridicatã sã fie eliminate prin puseuri
de mortalitate232. Aºadar, se poate aprecia cã la sfârºitul secolului al XVIII-lea Irlanda nu
intrase încã în �capcana malthusianã�; ritmul alert de creºtere a populaþiei fusese susþinut de
creºterea producþiei agricole, precum ºi de o anumitã diversificare economicã preindustrialã.

I.3.3. Serbia � avantajele ºi dezavantajele stãpânirii otomane

Potrivit lucrãrilor de referinþe, Serbia a fost transformatã în provincie otomanã în anul 1459233.
De fapt, cucerirea otomanã începuse încã din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea, dar
se limitase la unele zone sudice ºi rãsãritene ale Serbiei; statul sârb, vasal sultanilor sub

227. Ó Gráda 1994: 26.
228. Ó Gráda 1994: 28.
229. Deosebit de dinamice au fost în aceastã perioadã exporturile irlandeze de porcine, care au

crescut de la 232.000 de capete în medie anualã spre 1790 la circa 520.000 de capete cãtre
1810 (Handbuch: IV, 467 � capitol de Angelus H. Johansen).

230. Vries 1984: 271; Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 39; Handbuch: IV, 469 (capitol de
Angelus H. Johansen ).

231. Ó Gráda 1994: 12.
232. Cullen 1969: 65-73 (capitol de Michael Drake).
233. Prezentarea generalã a istoriei Serbiei în acest capitol se bazeazã mai ales pe Sugar 1977 ºi

pe Lampe 2000: 17-38.
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ªtefan Lazarevic (1389-1427) ºi George Brankovic (1427-1456), a fost anexat de Mehmed
al II-lea dupã campania din 1458-1459. Alte regiuni pe care astãzi le considerãm pãrþi
integrante ale Serbiei, dar care nu au fãcut parte din statul medieval sârb, au intrat sub
stãpânire otomanã ceva mai târziu. Astfel, Belgradul a fost cucerit de otomani de la unguri
în anul 1521, iar regiunea Srem (anticul Sirmium, între Dunãre ºi Sava) în anii urmãtori.
Actuala Voivodinã, care în epoca medievalã ºi în cea modernã timpurie nu a format o unitate
distinctã faþã de Banat ºi respectiv faþã de Ungaria sudicã, a fost luatã în administraþie
otomanã în 1541-1552. Trebuie totodatã precizat cã otomanii nu au alcãtuit o provincie
distinctã a Serbiei. Diversele teritorii sârbeºti au fost organizate în mai multe unitãþi admi-
nistrative (sancak-uri), care nu corespund deloc cu graniþele actuale. Astfel, sancak-urile
Vidin ºi Küstendil cuprindeau teritorii care astãzi aparþin în parte Bulgariei ºi în parte Serbiei,
sancak-ul Bosniei avea ºi el un intrând în Serbia de azi, iar sancak-ul Vucitrn (VÝlcitrn) integra
teritorii din Herþegovina, Muntenegru ºi Serbia. Doar sancak-urile Semendire (Semendria) ºi
Alacahisar (Krusevac) se aflau în întregime între hotarele actuale ale Serbiei.

Stãpânirea otomanã a durat pânã la începutul secolului al XIX-lea, procesul de eliberare
naþionalã începând prin revolta din 1804 ºi culminând prin dobândirea independenþei de stat
în 1878. Totuºi, nu trebuie pierdut din vedere faptul cã unele regiuni ale Serbiei au intrat sub
stãpânire habsburgicã ca urmare a rãzboaielor din 1683-1699 ºi 1716-1718. Mai întâi Srem,
iar apoi Banatul ºi nordul Serbiei propriu-zise, inclusiv Belgradul, au fost cedate de otomani
Habsburgilor prin Pacea de la Karlowitz ºi respectiv Passarowitz. Este adevãrat, Belgradul
ºi celelalte teritorii de la sud de linia Dunãre-Sava au revenit sub stãpânire otomanã prin
Pacea de la Belgrad (1739).

Având în vedere cele de mai sus, este evident faptul cã a pune întreaga istorie a Serbiei
din secolele XVI-XVIII sub semnul exclusiv al stãpânirii otomane reprezintã o simplificare
a realitãþii istorice. Pe de altã parte, stãpânirea otomanã a afectat în mod esenþial cea mai
mare parte a Serbiei pe ansamblul perioadei dintre 1500 ºi 1800, ºi atunci este legitim sã ne
concentrãm mai întâi asupra implicaþiilor sale.

Ca ºi în celelalte regiuni sud-est europene, instaurarea stãpânirii otomane a însemnat
mai întâi eliminarea unei mari pãrþi a elitelor locale ºi înlocuirea lor cu reprezentanþi ai
puterii imperiale. Aceºti reprezentanþi ai statului otoman erau însã relativ puþin numeroºi, ºi
controlau imperfect teritoriul. Una dintre primele mãsuri ale noilor stãpânitori a fost
introducerea legislaþiei otomane (de regulã, pentru noile provincii era emis un kanun
imperial prin care se fãcea o sintezã între reglementãri general-otomane ºi cutume locale
care erau pãstrate de cuceritori; aceste legi fixau totodatã regimul obligaþiilor populaþiei
supuse (re�aya). Tot în aceastã primã fazã, proprietãþile funciare au fost trecute în patrimoniul
statului otoman, inventariate ºi distribuite ca timare. Prin sistemul timarelor, o mare parte
dintre dãrile datorate de supuºi statului otoman erau cedate spahiului, care era obligat sã
presteze în schimb serviciul militar. Principial, dreptul de proprietate asupra pãmântului ºi
asupra supuºilor continua sã aparþinã sultanului, iar în secolele XV-XVI administraþia
otomanã a cãutat sã-i controleze pe spahiii timarioþi. Pe de altã parte, spahiii otomani s-au
substituit nobililor de dinainte de cucerirea otomanã, au cãutat sã continue sã beneficieze
de cât mai multe prestaþii cutumiare din partea þãranilor ºi chiar sã transforme timarele în
proprietãþi ereditare. Aceste tendinþe au fost înfrânate mai ales de cãtre cadii, care erau
administratori ºi totodatã judecãtori la nivelul unui district (kaza) ºi recrutaþi dintre
învãþaþii musulmani (ulema). Administraþia otomanã nu penetra însã mai jos de nivelul
kaza-lelor, iar la nivelul comunitãþilor locale se baza pe colaborarea spahiilor ºi mai ales pe
cea a fruntaºilor satelor. În consecinþã, influenþa otomanã, ca ºi pãtrunderea elementelor
musulmane, erau mai puternice la nivelul oraºelor ºi mai slabe în mediul rural. Nici
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structurile productive ºi nici relaþiile dintre sãteni nu au fost modificate prea mult prin
instaurarea stãpânirii otomane. Totuºi, chiar ºi pentru sãteni stãpânirea otomanã nu era doar
teoreticã sau îndepãrtatã; ea se manifesta concret prin dãrile cãtre stat ºi cãtre timariot,
prin obligaþia de a ceda bãieþi pentru recrutarea periodicã a trupelor personale ale sultanului
(sistemul devºirme), precum ºi prin posibilitatea intervenþiei directe a spahiului ºi/sau a
cadiului în viaþa lor cotidianã. Pe de altã parte, spre deosebire de alte regiuni din Balcani,
cum ar fi Tracia, Macedonia ºi Dobrogea, în Serbia nu au fost instalaþi decât puþini coloniºti
de origine turcã din Anatolia; în perioada iniþialã a stãpânirii otomane, singurele modificãri
etnice mai importante din Serbia au fost legate de prezenþa unor importante efective militare
otomane în regiunea Semendria (nordul Serbiei) din 1459 ºi pânã la cucerirea Ungariei
centrale în 1541.

De regulã, istoricii sârbi, ca ºi cei din celelalte þãri sud-est europene, tind sã considere
stãpânirea otomanã ca o perioadã nefastã în istoria lor naþionalã234. Dincolo de aspectele pur
politice, legate de desfiinþarea statalitãþii proprii ºi de eliminarea unei mari pãrþi a elitelor
�naþionale�, aceºti istorici considerã cã ocupaþia otomanã a fost deosebit de nefastã ºi
pentru dezvoltarea economicã a þãrilor lor. Este adevãrat, studiul documentelor otomane din
secolul al XVI-lea (care atestã preocuparea autoritãþilor otomane pentru buna funcþionare a
economiei ºi o semnificativã creºtere economicã) a mai nuanþat aceastã imagine, dar nu a
alterat verdictul general negativ asupra ansamblului stãpânirii otomane. Asemenea opinii
sunt împãrtãºite, uneori chiar în forme radicale, ºi de mulþi istorici occidentali. Exemplarã
pentru aceastã tendinþã de a atribui otomanilor responsabilitatea pentru toate nerealizãrile
economice (inclusiv pentru cele mult ulterioare încetãrii stãpânirii otomane) este urmãtoarea
afirmaþie: �Paradoxul modern, cã zonele iugoslave cele mai bogate în resurse minerale ºi
în alte materii prime industriale sunt cele mai puþin dezvoltate economic, poate fi înþeles
numai în contextul lungilor secole de neglijare de care a suferit Iugoslavia de la sud de linia
Dunãre-Sava în timpul perioadei otomane�235. Asemenea afirmaþii, susþinute de regulã prin
descrieri ale unor cãlãtori occidentali din secolul al XIX-lea, care comparau defavorabil
teritoriile sârbe (ºi în general sud-estul Europei) cu þãrile din care proveneau ei, nu sunt însã
de folos în diagnosticarea perioadei de dinainte de 1800.

Înainte de analiza propriu-zisã, trebuie sã avem în vedere diversitatea reliefului ºi a
profilului economic al diferitelor subregiuni care alcãtuiau Serbia otomanã. Sima Æirkoviæ
atrãgea astfel atenþia asupra deosebirilor dintre zonele de câmpie dinspre Dunãre, unde, în
ciuda climatului continental ºi a solului nu foarte fertil, se produceau cele mai multe
cereale, ºi zonele mai înalte din centrul, sudul ºi vestul Serbiei, regiuni masiv împãdurite,
unde pe lângã culturile de plante erau crescute un mare numãr de animale, deseori prin
transhumanþã, ºi unde se aflau ºi cele mai importante exploatãri miniere236. În realitate
însã, diversitatea economicã era ºi mai mare. Folosind registre fiscale otomane din perioada
1568-1579, Bruce McGowan a putut reconstitui profilul economic al patru sancak-uri
otomane din regiunea Dunãrii mijlocii, dintre care Semendria ºi Srem se aflau în nordul

234. Pentru o analizã criticã a acestei memorii vezi Sundhaussen 2007: 27-63.
235. Singleton 1991: 42.
236. Handbuch: III, 1150-1151 (capitol de Sima Airkovia). Trebuie precizat însã cã cele mai

importante exploatãri miniere, inclusiv vestitele mine de la Novo Brdo, revin teritoriului
actual al Republicii Macedonia, ºi cã, deºi în Evul Mediu regiunea Macedoniei a fost parte
a statului sârb medieval, prin gradul sãu mai ridicat de urbanizare ºi prin orientarea sa
economicã spre sud, aceastã regiune a avut o evoluþie economicã distinctã faþã de Serbia
propriu-zisã.
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Serbiei, iar Seghedin ºi D�ula cuprindeau teritorii din Banat, Voievodina ºi sudul Ungariei.
Toate cele patru sancak-uri aparþin predominant regiunii de câmpie: totuºi, producþia
cerealierã medie pe cap de locuitor varia între 1.272 kg echivalente de grâu în sancak-ul
Semendria, 1.682 kg în sancak-ul Srem ºi 1.761 kg în sancak-ul Seghedin. Deosebiri ºi mai
mari se pot observa în ceea ce priveºte creºterea animalelor ºi viile, fiecare sancak
dezvãluind un profil distinct: astfel, în Semendria ramura cea mai dezvoltatã comparativ cu
celelalte sancak-uri din zonã pare sã fi fost cultura viþei-de-vie, în timp ce Seghedinul excela
în creºterea oilor, Srem în creºterea porcilor, iar D�ula în cultura cerealelor237.

Aceste observaþii avertizeazã asupra riscului generalizãrilor, dar ºi asupra faptului cã în
ciuda aparenþelor de precaritate economicã, în regiune exista o anumitã diversificare a
activitãþilor economice, care favoriza schimburile. De aceea, credem cã trebuie nuanþatã
teoria �fundului de sac�, prin care acelaºi Bruce McGowan încerca sã analizeze situaþia
economicã a teritoriilor din regiunea Dunãrii mijlocii în secolele XVI-XVIII238. Constatând
lipsa unor legãturi convenabile pe apã, fie cu zonele urbane din Europa Centralã ºi Apuseanã,
fie cu Istanbulul, McGowan afirma cã aceste teritorii au fost limitate în debuºarea produselor
lor ºi nu au beneficiat de stimulii pieþelor externe. Aceastã situaþie a determinat o întãrire
a profilului pastoral al acestor regiuni, valorificarea animalelor vii, realizatã în epocã
deseori prin transportul �pe picioare�, fiind posibilã atât în Imperiul Otoman, cât ºi în
Imperiul Habsburgic ºi în Italia. Totodatã, nu trebuie pierdut din vedere faptul cã o mare
parte dintre produsele animaliere, mai ales pieile ºi lâna, erau colectate în secolele XVI-XVII
de cãtre negustorii raguzani ºi exportate în Italia239. Economia de schimb din regiune a
mai fost deseori stimulatã ºi de prezenþa unor semnificative efective militare otomane ºi
habsburgice, a cãror aprovizionare era de obicei realizatã prin atragerea de produse locale.
Având în vedere atât cererea militarã cât ºi schimburile economice dintre regiunile cu profil
economic diferit, credem cã ipostaza de �fund de sac� (din punctul de vedere al marelui
comerþ internaþional) nu exclude o dinamicã semnificativã a schimburilor economice la
nivel local ºi microregional.

Istoricii au destul de multe greutãþi în evaluarea evoluþiei economice a teritoriilor
vest-balcanice ale Imperiului Otoman, iar încercãrile lor sunt îngreunate ºi de instabilitatea
relativ ridicatã a populaþiei, care l-a fãcut pe Holm Sundhaussen sã aprecieze cã pânã
târziu în secolul al XIX-lea istoria sârbeascã este �în primul rând o istorie a migraþiilor�240.

De regulã, se acceptã cã secolul al XVI-lea a fost o perioadã de creºtere economicã ºi
demograficã, dupã care a urmat o crizã în secolul al XVII-lea. Serbia se integreazã numai
parþial acestui model. Îndeosebi nordul Serbiei pare sã fi fost influenþat mai mult de
dispozitivul militar otoman din regiune decât de tendinþele demografice generale ale epocii.
Astfel, dupã o perioadã de lupte intermitente între otomani ºi unguri în a doua jumãtate a
secolului al XV-lea, lupte în care ambele pãrþi dislocau cu forþa un numãr cât mai mare de
supuºi ai adversarului, perioada de pace din anii 1495-1520 a îngãduit o creºtere a populaþiei
în sancak-ul Semendria, creºtere care dupã 1520 a fost amplificatã de concentrarea de
mijloace pricinuitã de campaniile lui Süleyman I împotriva Ungariei. Trebuie totuºi remarcat
faptul cã, exceptând elementele militare, creºterea s-a realizat mai ales prin atragerea de
populaþie din sancak-urile Krusevac, Vucitrn ºi chiar Prizren, situate în zonele deluroase ºi

237. McGowan 1969: 150.
238. McGowan 1987.
239. InalcÝk, Quataert 1994: 256-269, 510-515 (capitole de Halil InalcÝk ºi Suraiya Faroqhi);

Carter 1972.
240. Sundhaussen 2007: 47-48.
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montane de la sud ºi sud-vest de Semendria. Mai mult, dacã privim ºi celelalte sancak-uri
învecinate, putem constata cã a avut loc un fenomen de concentrare a populaþiei spre
regiunile de frontierã, ca ºi spre zonele care deserveau drumul militar imperial Istanbul-
-Sofia-Niº-Semendria-Belgrad.

Tabelul I.6. Populaþia nemusulmanã din Serbia ºi teritoriile învecinate
(gospodãrii � hane)

Sancak 1490/1491 1520/1535 
Semendria 17.700 109.228 

(din care însã 80.000 reprezintã 
nemusulmani cu funcþii militare � 

martolos ºi voynuk) 
Krusevac 41.642 26.640 
Vucitrn 28.542 19.614 
Prizren 23.970 18.741 
Bosnia 20.421 36.554 
Vidin 10.332 20.438 

Küstendil 42.972 63.677 

Surse: Barkan 1957/1958: 32; McGowan 1981: 201.

Pe de altã parte, dupã anexarea la statul otoman a Ungariei Centrale (1541) ºi a Banatului
(1551-1552), o parte din dispozitivul militar a fost mutat în teritoriile nou-cucerite. Mai
mult, statul otoman a încurajat ºi stabilirea unei pãrþi din populaþia civilã în noile teritorii,
de exemplu colonizarea unor locuitori din sancak-ul Semendria în regiunea Timiºoarei241.
Interesantã este ºi constatarea lui Bruce McGowan cã, potrivit datelor din anii 1568-1579,
fiscalitatea otomanã era mai mare în sancak-ul Semendria (echivalentul a 276 kg grâu pe
cap de locuitor sau 24,6% din totalul producþiei recenzate) decât în sancak-urile vecine
(D�ula � echivalentul a 167 kg grâu pe cap de locuitor, sau 16,6%; Seghedin � echivalentul
a 124,5 kg de grâu, sau 8,7%; Srem � echivalentul a 104 kg de grâu, sau 6,8%)242. În
actualul stadiu al cunoºtinþelor este greu de apreciat dacã la originea acestei situaþii a stat o
politicã premeditatã a autoritãþilor otomane sau totul a fost doar o evoluþie involuntarã
(necoordonatã); indiferent însã de aceasta, deosebirea de presiune fiscalã era destul de
mare pentru a încuraja emigrarea din Serbia nordicã spre Banat, spre Ungaria, ºi chiar spre
Bosnia ºi Croaþia.

Aceeaºi evoluþie se poate observa ºi atunci când analizãm evoluþia oraºelor din Serbia.
În perioada 1459-1521 Semendria a fost principalul centru politico-militar al Serbiei
otomane ºi a atras nu numai militari, ci ºi negustori ºi meºteºugari care deserveau
dispozitivul militar. Totuºi, numãrul populaþiei civile nu era prea mare, recensãmintele
otomane consemnând în 1516 doar 227 de gospodãrii contribuabile (162 nemusulmane ºi
65 musulmane), ceea ce corespundea unui numãr de circa 1.000 de locuitori (la care ar
trebui adãugaþi militarii din fortãreaþã, administraþia ºi 23 de negustori raguzani consemnaþi
separat). Deºi rolul militar al Semendriei s-a redus ulterior în favoarea Belgradului, oraºul
a continuat sã creascã, ajungând în 1572 la 302 gospodãrii contribuabile (cu 367 de
prãvãlii!), repartizate în 15 cartiere (mahale; în 1516 fuseserã numai 10 mahale). În

241. McGowan 1969: 162.
242. McGowan 1969: 175, 178.
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schimb, la sfârºitul secolului al XVI-lea, cifra scãzuse la 201 gospodãrii contribuabile în
numai 11 cartiere243. Belgradul a cunoscut în aceeaºi perioadã o creºtere apreciabilã:
239 gospodãrii contribuabile în 1536, 420 de gospodãrii în 1560, 953 de gospodãrii
contribuabile în 1572244. Trebuie totuºi observat cã în ciuda progreselor realizate, Belgradul
era încã un oraº relativ modest în contextul general al Imperiului Otoman, fiind surclasat de
mai multe oraºe otomane din Bulgaria, Macedonia ºi Bosnia245. Dacã luãm în considerare
ºi datele disponibile pentru Niº � 313 gospodãrii contribuabile la 1498, ordin de mãrime
care se menþine pânã spre 1580, ºi doar puþin peste 200 de gospodãrii la sfârºitul secolului
al XVI-lea246 �, credem cã rezultã destul de limpede imaginea unei urbanizãri modeste, în
care doar Belgradul a depãºit cu puþin plafonul de 5.000 de locuitori247, în timp ce dintre
celelalte aºezãri catalogate ca oraºe, cele mai mari oscileazã undeva între 1.000 ºi 2.000 de
locuitori.

Mulþi istorici au apreciat cã în secolul al XVII-lea a avut loc o scãdere dramaticã a
numãrului de locuitori în ansamblul teritoriilor otomane din Europa sud-esticã248; bazat în
special pe informaþii din registrele fiscale otomane, acest punct de vedere a fost recent
revizuit de Nenad Moaèanin, care a arãtat cã majoritatea variaþiilor documentate în izvoarele
otomane au de fapt la origine particularitãþi diverse ale sistemului de percepere a dãrilor,
astfel încât eventuala scãdere a populaþiei în secolul al XVII-lea, în mãsura în care a avut cu
adevãrat loc, a fost redusã ca amplitudine249. Dincolo de consideraþiile referitoare la
ansamblul teritoriilor europene ale Imperiului Otoman, evoluþia din Serbia a cunoscut
anumite particularitãþi. Astfel, în Serbia nordicã avem simptomele unei scãderi a numãrului
de locuitori încã din ultimele douã decenii ale secolului al XVI-lea, dupã care se pare cã a
existat o perioadã de relativã stabilitate pânã cãtre 1680. În schimb, extracþia argintului din
partea apuseanã a Macedonia ºi sudul Serbiei pare sã fi prosperat încã la sfârºitul secolului
al XVI-lea250, minele de argint închizându-se abia cãtre 1630, din cauza afluxului de argint
ieftin din America ºi a politicii otomane de a frâna emisiunile monetare inflaþioniste
alimentate de monetãriile din preajma minelor251. Totodatã, se cuvine observat cã sistemul
domeniilor de tip çiftlik, extins în unele dintre teritoriile otomane ca rãspuns la extinderea
economiei monetare ºi la cererea de produse agricole ºi animaliere din partea marilor oraºe,

243. Todorov 1980: 54.
244. Todorov 1980: 74.
245. Pentru comparaþii, vezi Todorov 1980: 72-78.
246. Todorov 1980: 54.
247. Datele recensãmintelor otomane ne îndeamnã la prudenþã în faþa cifrelor foarte mari care

apar în diverse lucrãri ale istoricilor sârbi, ca ºi în lucrãri de referinþe internaþionale. De
exemplu, putem întâlni cifre precum 30.000 de locuitori la 1500, 55.000 de locuitori la
1600, 50.000 de locuitori la 1700, ºi 25.000 de locuitori la 1800 (Bairoch, Batou, Chèvre
1988: 69; peste 50.000 de locuitori la 1600 acceptã ºi Lampe, Jackson 1982: 27), cifre
care evident se plaseazã într-un cu totul alt ordin de mãrime faþã de izvoarele otomane, ºi care
nu se rezistã unei examinãri critice.

248. În mai multe lucrãri se acceptã o scãdere de la circa 8 milioane de locuitori cãtre 1580 la
circa 3 milioane de locuitori spre mijlocul secolului al XVIII-lea (Lampe, Jackson 1982:
38; McGowan 1981: 83-87); ambele cifre de mai sus ridicã serioase semne de întrebare în
ceea ce priveºte fundamentarea lor.

249. Moadanin 2006: 194-232.
250. Murphy 1980: 77-86.
251. Pamuk 2000: 142-148.
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a rãmas practic necunoscut în Serbia pânã în secolul al XVIII-lea252, ceea ce confirmã teoria
�fundului de sac�. Pe de altã parte, perioada 1610-1680 a cunoscut un anumit avânt al
exporturilor de lânã, piei ºi cearã spre Italia prin intermediul raguzanilor253, ca ºi a
exporturilor de lânã pe drumurile de uscat spre Viena254. Având în vedere toate aceste
elemente, considerãm cã pânã cãtre 1680 teritoriile sârbe au cunoscut doar forme relativ
moderate ale fenomenului de contracþie economicã. Foarte grave au fost, în schimb, urmãrile
rãzboiului dintre Imperiul Otoman ºi Habsburgi din anii 1683-1699. Dupã victoriile de la
Viena (1683) ºi Mohács (1687), trupele habsburgice au ocupat Belgradul ºi au pãtruns rapid
la sud de Dunãre, fiind primite cu entuziasm de populaþia din Serbia; în 1690 însã, dupã ce
intrarea în rãzboi a Franþei a atras o parte dintre forþele habsburgice, otomanii au reluat
ofensiva ºi au reocupat Serbia, inclusiv Belgradul. În aceste condiþii, un mare numãr de
sârbi, conduºi de patriarhul de Pec, au emigrat în teritoriile habsburgice, stabilindu-se în
Ungaria ºi în Slavonia. Amploarea acestei emigraþii este controversatã printre istorici,
cifrele variind între 30.000 ºi 200.000255. Dacã mai avem în vedere ºi distrugerile materiale
pricinuite de rãzboi, putem conchide asupra faptului cã la cumpãna dintre secolele al XVII-lea
ºi al XVIII-lea Serbia se afla într-o situaþie de crizã acutã, demograficã ºi economicã.

Secolul al XVIII-lea a început sub semnul refacerii, alimentatã de imigraþia multor
locuitori din Albania ºi Muntenegru spre þinuturile abandonate256. Rãzboaiele din 1716-1718
ºi 1736-1739 au încetinit oarecum refacerea, cu atât mai mult cu cât, dupã retragerea
austriecilor din Serbia în 1739 a urmat un nou val de emigrare, mai mic totuºi decât în 1690.
Pe de altã parte, cele douã decenii de stãpânire habsburgicã în nordul Serbiei (1718-1739)
au avut efecte benefice, atât prin înapoierea unora dintre emigranþi, cât ºi prin generalizarea
unui sistem de districte grupând mai multe sate, care erau administrate de oborknezi
numiþi dintre localnici (sistem pãstrat ºi de otomani dupã 1739). Totodatã, s-au realizat ºi
progrese în agriculturã, prin introducerea asolamentului trienal pentru culturile de grâu,
mei ºi ovãz, precum ºi prin adoptarea culturii porumbului; pe de altã parte, trebuie
remarcat faptul cã plugul rãmânea primitiv, ca ºi restul inventarului agricol257. Creºterea
animalelor continua sã aibã un rol-cheie în economie, animalele fiind principalele produse
comercializate ºi totodatã o sursã de îngrãºãminte pentru grãdini ºi vii. Încã din perioada
efemerei stãpâniri austriece din anii 1718-1739 au fost reluate exporturile de bovine din
Serbia spre Austria, ca ºi spre Dalmaþia veneþianã. Aceste exporturi au continuat ºi dupã
1739, creºterea lor fiind stimulatã de preþurile ridicate din Austria, ca ºi de reducerea
potenþialului animalier din Slavonia ºi Ungaria odatã cu colonizarea lor agricolã. În a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea încã ºi mai dinamicã a fost evoluþia exporturilor de porci,
care, de la un nivel practic neglijabil înainte de 1739 au ajuns la peste 500.000 de florini
anual în perioada 1777-1786258. Pe lângã animale vii, un comerþ deosebit de intens se fãcea
ºi cu piei ºi cu lânã, negustorii ortodocºi din Balcani substituindu-se raguzanilor în exportul
acestor articole, ºi orientându-le mai mult pe drumurile de uscat spre teritoriile austriece259.
Vedeta comerþului la mare distanþã efectuat de aceºti negustori ortodocºi a fost însã în a

252. McGowan 1981: 67-79.
253. Hrabak 1988: 45.
254. McGowan 1981: 40-41.
255. Sugar 1977: 222; Lampe, Jackson 1982: 46.
256. Aceastã temã este deosebit de pregnantã în istoriografia sârbã, care considerã cã pãtrunderea

albanezilor în Kosovo a început tocmai dupã emigraþia sârbã din 1690.
257. McGowan 1994: 684.
258. Stoianovich 1960: 278-280.
259. McGowan 1981: 23-26.
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doua jumãtate a secolului al XVIII-lea bumbacul, cultivat mai ales în Macedonia, ºi care era
exportat atât spre Franþa prin Salonic, cât ºi spre Austria, cu tranzitarea Serbiei260. Volumul
comerþului pe uscat dintre Imperiul Otoman ºi Imperiul Habsburgic s-a dublat în a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea, atingând circa 5 milioane de florini cãtre 1800, iar cea
mai mare parte din acest comerþ se efectua prin Serbia. Mai mult, în ciuda eforturilor
mercantiliste ale autoritãþilor habsburgice, comerþul pe drumuri de uscat era puternic activ
în favoarea teritoriilor otomane, exporturile austriace fiind estimate la circa 0,5 milioane de
florini, faþã de importuri de circa 2,5 milioane de florini în 1747-1771 ºi de circa
4,5 milioane de florini în 1797-1798261. Este adevãrat, sporul acesta spectaculos din ultimii
ani ai secolului al XVIII-lea a fost posibil ºi datoritã creºterii generale a preþurilor
central-europene în timpul rãzboaielor din 1792-1815. Aceastã cerere excepþionalã a generat
un veritabil boom al exporturilor sârbe de porci, boi, piei, lemn, cearã ºi miere; pe de altã
parte, disponibilitãþile bãneºti în creºtere din Serbia au îngãduit ºi un anumit import de
cereale, vin ºi produse manufacturate din teritoriile habsburgice262.

Populaþia a crescut ºi ea în secolul al XVIII-lea, dar asupra amplorii creºterii nu existã
un consens între istorici. Bruce McGowan, care a cercetat registrele fiscale otomane din
secolele XVII-XIX, constatã cã partea nord-vesticã a teritoriilor otomane din Balcani ºi-a
dublat populaþia în perioada 1700-1815263. Pe de altã parte însã, tocmai pentru paºalâcul
Belgrad, adicã pentru nucleul viitorului stat Serbia, datele evidenþelor otomane atestã o
anumitã creºtere � de fapt recuperare � în perioada stãpânirii austriece, ºi apoi o plafonare
dupã 1740264. Pe de altã parte, el a trebuit sã ia în considerare opinia istoricilor iugoslavi
cã în anii 1740-1804 populaþia Serbiei ar fi crescut de trei ori, ºi a încercat sã concilieze
aceastã opinie cu situaþia izvoarelor, argumentând cã �poate tratamentul en bloc al Serbiei
nordice în registrele de capitaþie ar trebui consideratã ca o indicaþie cã controlul scãpa
autoritãþilor guvernamentale otomane, respectiv cã instituþia oborknez-ilor, care era o
moºtenire a administraþiei austriece în regiune, îi lipsea de o cunoaºtere directã�265.
Acceptând acest argument, considerãm cã nu este lipsit de interes sã verificãm datele pentru
celelalte teritorii sârbe: astfel, teritoriile þinând de Niº aveau în 1718 circa 12.000 de
bãrbaþi adulþi, în 1740 circa 17.500, iar în 1788 aproape 21.000, iar þinuturile din regiunea
Trepde-Vuditrn aveau circa 5.000 de bãrbaþi adulþi în 1740 ºi peste 8.500 în 1788266. Tendinþa
de creºtere a populaþiei pare sigurã, în pofida unui nou val de emigrare în teritoriile
habsburgice dupã rãzboiul din 1787-1791. Din cauza incertitudinilor pentru paºalâcul Belgrad,
registrele otomane nu îngãduie reconstituirea unei cifre sigure pentru populaþia Serbiei la
1800. De aceea, considerãm cã estimarea cea mai realistã îi aparþine lui Holm Sundhaussen:
extrapolând regresiv datele din 1833 pentru nou-constituitul stat Serbia (în esenþã paºalâcul
Belgrad plus fostul sancak Krusevac), el considera cã în 1804 trãiau în acest teritoriu circa

260. McGowan 1981: 43-44.
261. Lampe, Jackson 1982: 59.
262. InalcÝk, Quataert 1994: 738-739 (capitol de Bruce McGowan).
263. McGowan 1981: 88-91.
264. McGowan 1981: 96.
265. McGowan 1981: 90.
266. McGowan 1981: 96-97. Pentru Niº am eliminat din enumerare cifra de 4.090 de bãrbaþi

adulþi pentru anul 1700, deoarece cred cã în acel an noul sistem de evidenþã a contribuabililor,
instituit prin reforma fiscalã din 1691, nu asigura încã o reflectare riguroasã a întregii
populaþii. De asemenea, pentru Trepde-Vuditrn am evitat ºi datele din 1718, deoarece acestea
nu includ exact acelaºi teritoriu de referinþã.
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478.000 de locuitori267. Deºi Belgradul crescuse la circa 8.000 de persoane, restul oraºelor
continuau sã fie mai mult decât modeste, creºterea de populaþie fiind evident realizatã
aproape în întregime în mediul rural. Amploarea creºterii pe ansamblul secolului al
XVIII-lea este mai greu de stabilit, depinzând de evaluãrile pe care le adoptãm pentru
minimumul din 1700; chiar dacã respingem evaluãrile excesiv de reduse care sunt vehiculate
în unele lucrãri268 ºi adoptãm o cifrã relativ ridicatã de circa 200.000-250.000 de locuitori
pentru acelaºi teritoriu la 1700, tot avem o dublare a populaþiei Serbiei în secolul al
XVIII-lea. Aceastã constatare integreazã Serbia în modelul general al teritoriilor nord-vest
balcanice, plasând-o chiar în urma unor regiuni precum Bosnia ºi Vidinul, unde creºterea a
fost chiar mai puternicã269, precum ºi în urma teritoriilor habsburgice limitrofe, unde
Slavonia, Voivodina ºi Banatul au beneficiat de fluxuri migratorii deosebit de importante.

Pe ansamblul secolelor XVI-XVIII bilanþul demografic ar fi urmãtorul: circa 300.000
de locuitori în 1500 pentru teritoriul de referinþã din 1833 (sancak-urile Semendria ºi
Krusevac, la care se adaugã Belgradul, aflat însã la acea datã sub stãpânirea Ungariei) ºi
478.000 de locuitori la 1800 (de fapt 1804). Avem deci o creºtere netã de aproape 60%, care
contrazice imaginea unui declin continuu provocat de stãpânirea otomanã. Pe de altã parte,
creºterea aceasta pe ansamblul a trei secole este mai micã decât media europeanã. Ea este
sensibil mai micã ºi decât creºterile din cele mai multe teritorii învecinate, inclusiv din
Þãrile Române. Din aceastã perspectivã comparatistã, bilanþul stãpânirii otomane în Serbia
este mai degrabã mediocru, imagine accentuatã ºi de succesul mai mare al teritoriilor intrate
sub stãpânire habsburgicã în secolul al XVIII-lea.

I.3.4. Încercare de evaluare statisticã

Pânã acum, am tot încercat sã evaluãm rezultatele dezvoltãrii economice a diverselor þãri
folosind diverse indicii calitative ºi cantitative. Ideal ar fi sã putem completa aceste evaluãri
prin tabele statistice conþinând cifre ferme cu privire la indicatorii macroeconomici ai
Europei în ansamblul, ca ºi ai fiecãreia dintre þãrile analizate. Din nefericire, nu dispunem
de asemenea informaþii. În general, încercãrile de a mãsura statistic volumul activitãþii
economice din perioada modernã timpurie se izbesc de penuria izvoarelor relevante. Deºi
în unele state europene se manifestau încã din secolele al XVII-lea ºi mai ales al XVIII-lea
preocupãri de evaluare cantitativã a potenþialului propriu ºi a celui al diverºilor parteneri
externi, primele instituþii permanente cu atribuþii de strângere ºi prelucrare a informaþiilor
cu valoare statisticã au fost întemeiate abia dupã 1800270. Spaþiul românesc nu face o
excepþie din acest punct de vedere, cu menþiunea cã în cazul Moldovei ºi Þãrii Româneºti
penuria izvoarelor apte sã ne ajute în reconstituirea volumului total al activitãþii economice
este chiar mai accentuatã decât în alte þãri europene.

Istoricii n-au dezarmat însã în faþa acestei situaþii. Astfel, Andryej Wycyanski a încercat �
pornind de la foarte puþine date ferme despre numãrul total al populaþiei, volumul
consumurilor alimentare, preþurile alimentelor de bazã, ponderea relativã a populaþiei

267. Sundhaussen 1989a: 58.
268. De exemplu, 60.000 de locuitori (InalcÝk, Quataert 1994: 652 � capitol de Bruce McGowan).
269. McGowan 1981: 96.
270. Astfel, primul stat care s-a dotat cu un birou statistic a fost Franþa în 1800, urmatã de Prusia

în 1805, Bavaria în 1808, Rusia în 1810, Württemberg în 1820 etc. (Koren 1918: 291-292,
334, 469-470; Westergaard 1968: 114-119). Pentru pionierii mãsurãtorilor macroeconomice,
vezi ºi Maddison 2003: 15-24.
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urbane ºi rurale, productivitatea agricolã ºi volumul exporturilor � sã calculeze venitul
naþional în Polonia sfârºitului de secol XVI (cãtre 1580), pe care l-a estimat la aproape
16 zloþi pe cap de locuitor pentru teritoriile apusene ale regatului (Polonia Mare, Polonia
Micã, Mazovia ºi Prusia regalã) ºi la 11-12 zloþi pe cap de locuitor pentru ansamblul Uniunii
polono-lituaniene271. Metodologia sa, conþinând un numãr mare de aproximãri, nu a fost
imitatã de alþi cercetãtori, astfel încât datele sale pentru Polonia nu sunt decât în micã
mãsurã comparabile cu cele existente pentru alte þãri. La un nivel încã ºi mai ridicat de
generalitate, Paul Bairoch a combinat la rândul sãu mai multe metode, folosind atât nivelurile
ºi evoluþiile salariului real al lucrãtorilor urbani, cât ºi experienþa societãþilor care au
realizat revoluþia industrialã abia în secolul XX, pentru a estima foarte grosier produsul brut
din diversele pãrþi ale lumii înainte de revoluþia industrialã ºi a ajuns la concluzia cã înainte
de anul 1800 deosebirile de nivel de dezvoltare au fost relativ mici272. În fine, Angus
Maddison combinã unele date regionale mai ferme, majoritatea prezentate în cadrul
congresului internaþional de istorie economicã de la Milano273, cu metoda regresivã: astfel,
el stabileºte pentru diferitele þãri anumiþi indici medii de creºtere anualã a produsului brut
pe cap de locuitor ºi apoi, pornind de la cifrele relativ ferme de care dispune începând din
1820 sau din 1870, calculeazã regresiv cât ar fi fost produsul brut pe cap de locuitor în anii
1700, 1600, 1500, 1000 ºi 0 (sic!)274. Este evident cã o asemenea metodã de calcul depinde
în mod decisiv de calitatea presupoziþiilor calitative pe baza cãrora se stabilesc indicii medii
de creºtere anualã a produsului brut pe cap de locuitor ºi cã absenþa unor ancore cantitative
ferme în trecut împiedicã verificarea punctualã a corectitudinii proiecþiilor retrospective. De
altfel, în ceea ce priveºte Europa Rãsãriteanã ºi fosta URSS. Maddison recunoaºte cã
�pentru aceste douã regiuni datele directe lipsesc. Ca valoare aproximativã, am estimat
creºterea mai redusã decât în Europa Apuseanã a produsului brut per capita la 0,1% anual
pentru intervalul 1500-1820�275. Evident, aceastã proiecþie, care nu diferenþiazã între þãrile
din aceastã parte a Europei, ºi nici între secolele ce compun epoca modernã timpurie, nu ne
poate fi de prea mare folos în cercetarea noastrã.

Un alt model de evaluare a creºterii economice din epoca modernã timpurie a propus
Jan Luiten van Zanden. Astfel, el a pornit de la constatarea cã dintre informaþiile cantitative
referitoare la Europa secolelor XVI-XVIII datele demografice sunt cele mai accesibile ºi
mai credibile; totodatã, a postulat cã �în general, ºi cu siguranþã înainte de anul 1700,
creºterea populaþiei ºi cea a ratei urbanizãrii indicã expansiunea în epoca modernã timpurie,
în timp ce o scãdere a populaþiei ºi o reducere a ratei urbanizãrii sunt semne ale declinului
economic�276. Apoi, el a calculat indicii de creºtere demograficã pentru anii 1600, 1700 ºi
1800 pornind de la baza 1.500=100, a preluat datele lui Jan de Vries pentru rata urbanizãrii
in 14 þãri ºi regiuni europene, a stabilit un sistem de ponderare a celor douã serii de date
prin care un plus de 4% în rata urbanizãrii este echivalat cu o dublare a populaþiei totale ºi
a calculat indici de dezvoltare pentru cele 14 þãri ºi regiuni analizate, precum ºi pentru
ansamblul spaþiului european compus din aceste 14 þãri ºi regiuni.

Metoda lui Jan Luiten van Zanden este ingenioasã ºi probabil unica utilizabilã pentru
ansamblul Europei. Ea nu este însã scutitã de unele probleme, atât din punctul de vedere al

271. Wyczanski 1971.
272. Bairoch 1979.
273. Maddison, Wee 1994.
274. Maddison 2001: 244-265.
275. Maddison 2001: 249.
276. Zanden 2001: 70-71.
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relevanþei, cât ºi al datelor primare pe care le foloseºte. De altfel, istoricul olandez este
perfect conºtient de caracterul relativ ºi aproximativ al acestui calcul ºi avertizeazã asupra
faptului cã indicii de dezvoltare calculaþi de el �nu mãsoarã diferenþele regionale ale
nivelurilor de dezvoltare, [�] ci doar sugereazã cum s-a dezvoltat o þarã din 1500 în-
coace�277; de aceea, în continuarea studiului sãu el inventariazã estimãrile deja existente
pentru creºterea PIB/capita în diferitele þãri europene, încercând sã aplice ºi o metodã de
adiþionare a activitãþii economice din diferitele sectoare economice (agriculturã, industrie,
comerþul internaþional), ajungând la concluzii care în general confirmã indicii de dezvoltare
calculaþi în prima parte a studiului sãu. Per total, pentru ansamblul spaþiului european avut
în vedere (în esenþã Europa Apuseanã ºi Centralã, incluzând spre rãsãrit doar Polonia,
Cehia ºi Austria actuale), van Zanden apreciazã cã rata anualã medie de creºtere a produsului
brut pe cap de locuitor a fost în intervalul 1500-1800 de ordinul de mãrime 0,04-0,08%278.
De observat faptul cã aceastã ratã de creºtere este sensibil mai micã decât cea postulatã de
Angus Maddison pentru aceeaºi perioadã279.

Din punctul nostru de vedere, cea mai supãrãtoare constatare este aceea cã în studiul
lui Jan Luiten van Zanden spaþiul românesc nu apare deloc (de altfel, nu este prezentã nici
Serbia, iar Danemarca este inclusã în categoria mai largã �Scandinavia�). Aceastã situaþie
se datoreazã faptului cã van Zanden foloseºte datele referitoare la rata urbanizãrii pe care
le-a calculat Jan de Vries, care îºi limitase cercetarea la Europa Apuseanã ºi Centralã, ºi
inclusese unele informaþii disparate despre pãrþile rãsãritene ale Europei doar într-o
anexã280.

Desigur, aceastã lacunã ar putea fi suplinitã prin calcularea potrivit aceleiaºi metodologii
a datelor referitoare la þãrile care ne intereseazã, ceea ce ar permite apoi compararea
rezultatelor. Aici ne lovim însã de o a doua dificultate. Dupã cum am arãtat deja în secþiunea
I.2.3, lucrarea lui Jan de Vries ia în considerare doar oraºele care în intervalul 1500-1800
au depãºit pragul de 10.000 de locuitori. Acest criteriu este însã mult prea ridicat pentru
þãrile studiate de noi. Astfel, în 1500 Irlanda, Þãrile Române ºi Serbia nu aveau nici un oraº
mai mare de 10.000 de locuitori, ceea ce face ca pentru anul respectiv în calcule rata
urbanizãrii sã aparã cu valoarea 0; în cazul Serbiei, aceastã situaþie se menþine în toatã
perioada de dinainte de 1800, ceea ce ar face ca rata urbanizãrii sã nu mai intre deloc în
calcul, iar estimarea creºterii economice sã fie realizatã numai pe baza evoluþiei demografice.
În plus, în cazul þãrilor relativ mici, folosirea criteriului de urbanitate de 10.000 de locuitori
mãreºte ºocurile statistice care pot fi provocate fie printr-o includere/excludere eronatã. Ca
sã dãm un singur exemplu, la o populaþie totalã de un milion de locuitori un singur oraº de
10.000 de locuitori reprezintã un ±1% din rata urbanizãrii; aceasta pentru a nu mai pomeni
faptul cã, la o þarã cu un milion de locuitori, creºterea unui singur oraº de la 9.500 la 10.500
de locuitori (deci mutarea de la sat la oraº a 0,1% din populaþia totalã) genereazã o creºtere
a ratei urbanizãrii cu 1,05%. Pe de altã parte, majoritatea specialiºtilor considerã cã pentru
epoca modernã timpurie pragul de urbanitate trebuie plasat mai degrabã la 5.000 sau chiar
numai 2.000 de locuitori (vezi supra, secþiunea I.2.3). Având în vedere cele de mai sus, am
evitat sã adopt unul dintre aceste criterii drept �optim� ºi am calculat un indice compozit

277. Zanden 2001: 71.
278. Zanden 2001: 84.
279. Maddison a postulat o creºtere medie anualã a PIB/capita de 0,15% pentru ansamblul

Europei Apusene ºi 0,10% pentru ansamblul Europei Rãsãritene ºi pentru fosta URSS.
(Maddison 2001: 265).

280. Vries 1984. Justificarea opþiunilor geografice la pp. 19-21, iar anexa 4 la pp. 338-340.
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al gradului de urbanizare pe baza mediei datelor obþinute prin utilizarea celor trei criterii
(+ 2.000 locuitori, + 5.000 locuitori ºi + 10.000 locuitori).

Tabelul I.7. Rata urbanizãrii la diverse criterii de urbanitate

 Criteriul de urbanitate 1500 1600 1700 1800 
+ 10.000 de locuitori 0 0,5 2,7 2,2 
+ 5.000 de locuitori 2,2 2,9 3 3,7 
+ 2.000 de locuitori 3,5 4,1 5,2 6,6 

 
Þãrile 

Române 
(ansamblu) Indice compozit 1,9 2,5 3,6 4,2 

+ 10.000 de locuitori 0 0,9 3,4 1,9 
+ 5.000 de locuitori 2,2 2,9 3,4 3,7 
+ 2.000 de locuitori 3,5 4 5,8 7,1 

 
Transilvania 

Indice compozit 1,9 2,6 4,2 4,2 
+ 10.000 de locuitori 0 0 3 3,6 
+ 5.000 de locuitori 2,3 4,3 3,3 4,8 
+ 2.000 de locuitori 4 5,3 5 5,7 

 
Þara 

Româneascã 
Indice compozit 2,1 3,2 3,9 4,7 

+ 10.000 de locuitori 0 0 0 1,8 
+ 5.000 de locuitori 2 1,8 1,5 2,3 
+ 2.000 de locuitori 3 3,6 3,3 5,8 

 
Moldova 

Indice compozit 1,7 1,8 1,6 3,3 
+ 10.000 de locuitori 2 2,7 8,3 10,9 
+ 5.000 de locuitori 2 2,7 8,3 13,2 
+ 2.000 de locuitori 2,6 4,2 11,5 14,6 

 
Danemarca 

Indice compozit 2,2 3,2 9,4 12,9 
+ 10.000 de locuitori 0 1 3,4 7,0 
+ 5.000 de locuitori 0,8 1 4,2 7,8 
+ 2.000 de locuitori 1,9 2 5,0 8,2 

 
Irlanda 

Indice compozit  0,9 1,3 4,2 7,7 
+ 10.000 de locuitori 0 0 0 0 
+ 5.000 de locuitori 0 0,8 0,9 1,2 
+ 2.000 de locuitori 1,2 1,6 1,6 3 

 
Serbia 

Indice compozit 0,4 0,8 0,8 1,4 
+ 10.000 de locuitori 9,3 11,1 10,9 11,4 
+ 5.000 de locuitori 10,3 11,7 11,4 11,9 
+ 2.000 de locuitori 13,2 14,7 13,9 14,1 

 
Europa  
(de la 

Atlantic la 
Urali) 

Indice compozit 10,9 12,1 12,1 12,5 

Surse: Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 14, 39, 59-65, 69, 255, 259, 269, 271, 297;
Barkan 1957/1958: 32; Cullen 1995: 96-99; Gyémánt 2006: 47-50; Handbuch: III,
1993: 284 (capitol de Vagn Dybdahl); Murgescu 1999a: 19-22; Negruþi 1975; Rãdvan

2004: 231-234; Sundhaussen 1989: 58; Vries 1984: 30, 36.

Dincolo de relativitatea unora dintre cifre, avantajele criteriului compozit sunt evidente.
Cel mai mare avantaj este acela de a atenua ºocurile statistice produse de trecerea pragului de
cãtre unul sau puþine oraºe în regiuni geografice cu populaþie totalã micã. De exemplu, în cazul
Irlandei depãºirea pragului de 10.000 de locuitori de cãtre Dublin în cursul secolului al XVI-lea281

281. Vezi ºi discuþia specialã din secþiunea I.3.2.
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ar fi generat un spor de un al indicelui urbanizãrii la criteriul + 10.000 locuitori ºi ar fi fost
aproape anihilatã statistic de evoluþia modestã a oraºelor mici (criteriul + 2.000 locuitori);
considerãm cã folosirea criteriului compozit, cu rezultatul unui plus de 0,4 al indicelui
urbanizãrii, reflectã mai judicios sporul gradual al urbanizãrii din Irlanda. La fel, în cazul
Þãrii Româneºti, trecerea Bucureºtiului de la circa 8.000 de locuitori la circa 20.000 de
locuitori în cursul secolului al XVII-lea (realizatã parþial ºi pe seama coborârii Târgoviºtei
sub pragul de 5.000 de locuitori) ar fi generat ºocuri statistice prea mari dacã s-ar fi folosit
numai criteriul + 10.000 de locuitori sau numai criteriul + 5.000 de locuitori; ºi în acest
caz, folosirea mediei celor trei indici de urbanizare reflectã mai adecvat impactul procesului
gradual de urbanizare. Nu în cele din urmã, dinamica modestã a oraºelor de peste 10.000 de
locuitori din Transilvania secolului al XVIII-lea ar fi riscat � într-o perioadã de rapidã
creºtere demograficã de ansamblu � sã ofere imaginea generalã a unui recul grav al
urbanizãrii; includerea în analizã a multitudinii de oraºe mici care în acest secol au trecut
pragul de 2.000 de locuitori este de naturã sã echilibreze imaginea noastrã despre evoluþia
istoricã a acestei regiuni.

Odatã ce am stabilit utilitatea folosirii criteriului nostru compozit, putem trece la
calcularea �indicilor de dezvoltare� conform metodei van Zanden modificate de noi.

Tabelul I.8. Indici de dezvoltare calculaþi dupã metoda van Zanden modificatã, 1500-1800

Populaþia  
(1.500=100) 

Populaþia urbanã  
(media criteriilor) (%) 

Indici de dezvoltare 
(1500 = 100) 

 

1500 1600 1700 1800 1500 1600 1700 1800 1500 1600 1700 1800 
Þãrile Române 100 108 137 288 1,9 2,5 3,6 4,2 100 123 180 346 
Transilvania 100 110 125 300 1,9 2,6 4,2 4,2 100 128 183 358 

Þara 
Româneascã 

100 100 200 333 2,1 3,2 3,9 4,7 100 148 245 398 

Moldova 100 110 120 225 1,7 1,8 1,6 3,3 100 113 118 265 
Serbia 100 120 110 128 0,4 0,8 0,8 1,4 100 130 120 153 
Irlanda 100 140 280 530 0,9 1,3 4,2 7,7 100 150 362 700 

Danemarca 100 110 120 185 2,2 3,2 9,4 12,9 100 135 300 452 
Europa 100 121 142 220 10,9 12,1 12,1 12,5 100 151 172 260 

Surse: Bairoch, Batou, Chèvre 1988: 14, 39, 59-65, 69, 255, 259, 269, 271, 297;
Barkan 1957/1958: 32; Cullen 1995: 96-99; Gyémánt 2006: 47-50; Handbuch: III,

1993: 284 (capitol de Vagn Dybdahl); Murgescu 1999a: 19-22; Negruþi 1975; Rãdvan
2004: 231-234; Sundhaussen 1989: 58; Vries 1984: 30, 36; Zanden 2001: 72.

Tabelul confirmã în linii mari ceea ce ºtiam dinainte, ºi anume faptul cã pe ansamblul
celor trei secole Irlanda ºi Danemarca au avut creºteri accelerate, în timp ce Serbia a traversat
o perioadã dificilã în existenþa sa. Eventual, poate surprinde plasarea Transilvaniei ºi mai
ales a Þãrii Româneºti sensibil peste media europeanã, cu menþiunea cã progresul acestor
teritorii a fost mediocru în secolul al XVI-lea ºi accelerat în secolele XVII-XVIII. De altfel,
toate þãrile studiate de noi au avut în secolul al XVI-lea performanþe sub media europeanã,
singurele care s-au apropiat de aceastã medie fiind Þara Româneascã ºi Irlanda. În schimb,
în secolul al XVII-lea, în pofida dificultãþilor pe care le-au cunoscut multe dintre ele, þãrile
periferice studiate de noi au avut în general performanþe peste media europeanã, cu
menþiunea cã în Transilvania ºi mai ales în Danemarca aceastã creºtere a fost alimentatã mai
ales de sporul urban (rolul Copenhagãi apare decisiv), în timp ce în Irlanda ºi în Þara
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Româneascã cea mai mare parte a creºterii s-a datorat spaþiului rural. Excepþiile sunt în
acest secol Serbia ºi Moldova. În cazul Serbiei distrugerile pricinuite de rãzboiul din
1683-1699 s-au asociat cu exodul unei pãrþi din populaþie spre teritoriile habsburgice. În
cazul Moldovei, impresia unei continuãri în secolul al XVII-lea a performanþei mediocre din
secolul al XVI-lea este în parte îndreptãþitã, ºi în parte înºelãtoare: dacã am fi avut ºi un
reper la mijlocul secolului al XVII-lea, atunci am fi putut probabil surprinde un fenomen de
creºtere realã înregistratã în timpul Movileºtilor ºi al lui Vasile Lupu, erodatã apoi aproape
complet de criza din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea. Pe de altã parte, plasarea
pragului de la 1700 dupã mai multe decenii de crizã profundã în cazul Moldovei explicã ºi
progresul spectaculos al acesteia în secolul al XVIII-lea, datorat atât fenomenelor de
recuperare, cât ºi înfloririi legãturilor economice ºi demografice cu Europa Centralã, inclusiv
imigraþiei evreieºti de la sfârºitul secolului. Trebuie totodatã sã remarcãm faptul cã �
exceptând din nou Serbia � toate þãrile studiate de noi au avut evoluþii peste media europeanã
în secolul al XVIII-lea. Mãrimile relative pot fi însã observate mai bine dacã vom converti
indicii calculaþi de noi în rate de creºtere medii anuale pe cele trei secole aflate în discuþie.

Tabelul I.9. Indici de dezvoltare � rate medii anuale, 1501-1800 (%)

Indici de dezvoltare � rate medii anuale (%)  
1501-1600 1601-1700 1701-1800 1501-1800 

Þãrile Române 0,21 0,38 0,66 0,42 
Transilvania 0,25 0,36 0,67 0,43 

Þara Româneascã 0,39 0,51 0,49 0,46 
Moldova 0,12 0,04 0,81 0,33 
Serbia 0,26 �0,08 0,24 0,14 
Irlanda 0,41 0,88 0,66 0,65 

Danemarca 0,30 0,80 0,41 0,50 
Europa 0,41 0,13 0,41 0,32 

 Rate brute Rate pe cap de locuitor 

Þãrile Române 0,42 0,06 
 Transilvania 0,43 0,06 
 Þara Româneascã 0,46 0,06 
 Moldova 0,33 0,05 

Serbia 0,14 0,06 
Irlanda 0,65 0,09 

Danemarca 0,50 0,30 
Europa 0,32 0,06 

Ratele medii anuale de creºtere, deºi nu par spectaculoase comparativ cu cele pe care le
cunoaºtem din zilele noastre, sunt totuºi apreciabile. Ele permit totodatã evidenþierea mai
clarã a variaþiilor seculare ºi a deosebirilor de ritm dintre þãri. Imaginea generalã, de
creºtere robust peste media europeanã pe ansamblul secolelor XVI-XVIII (exceptând Serbia)
se cere însã nuanþatã prin raportarea la ratele de creºtere pe cap de locuitor.

Tabelul I.10. Indici de dezvoltare � rate medii anuale brute
ºi pe cap de locuitor, 1501-1800 (%)
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În mod evident, cifrele pe cap de locuitor sunt mult mai modeste decât cele brute; aceastã
constatare reflectã în ce mãsurã creºterea economicã din epoca modernã timpurie depindea de
sporul numãrului de oameni282. Pe de altã parte, raportatã pe cap de locuitor, performanþa
economicã a micilor þãri periferice nu mai apare deloc strãlucitã. Exceptând Danemarca, în
cazul tuturor celorlalte þãri creºterea economicã a fost în cea mai mare parte extensivã. ªi
aceastã constatare, dincolo de determinãrile ei prin metoda de calcul folositã, este concordantã
cu lucrurile pe care deja le ºtim cu privire la creºterea economicã de dinainte de revoluþia
industrialã. Nu în cele din urmã, dacã raportãm ratele de creºtere pe locuitor calculate de noi la
postulatele lui Angus Maddison � 0,15% pentru media Europei Apusene ºi 0,10% pentru Europa
Rãsãriteanã � putem confirma afirmaþia lui Jan Luiten van Zanden283 cã ritmul de creºtere din
epoca modernã timpurie a fost ceva mai scãzut decât a socotit Maddison.

I.4. Concluzii parþiale

Cele trei secole care formeazã epoca modernã timpurie au contribuit la diferenþierea situaþiei
celor patru þãri europene care fac obiectul analizei noastre. Aceste þãri erau la 1500 slab
dezvoltate economic în context european, iar nivelurile lor economico-sociale, deºi nu
identice, erau totuºi mult mai apropiate decât în perioadele ulterioare. Acest fapt se explicã
în parte prin deosebirile dintre performanþele lor economice în secolele XVI-XVIII. Aceste
deosebiri au reieºit destul de pregnant din încercarea noastrã de evaluare statisticã, dar nu
se reduc la aspectul cantitativ. Dincolo însã de nuanþele ºi de limitele oricãrei ierarhizãri,
pare destul de clar cã în perioada 1500-1800 între cele patru þãri studiate de noi, Danemarca
a fost �premiantul clasei�, Irlanda ºi Þãrile Române se plaseazã �la mijloc�, iar performanþa
cea mai slabã a fost înregistratã de Serbia.

Care ar fi explicaþiile succesului ºi respectiv insuccesului relativ în aceastã perioadã
istoricã?

Un prim factor care ar putea fi luat în considerare ar fi independenþa politicã. Dintre
þãrile studiate de noi, Danemarca a fost singura care ºi-a menþinut statalitatea proprie în tot
intervalul de timp avut în vedere de noi; desigur, s-ar mai putea invoca faptul cã ºi Þara
Româneascã ºi Moldova ºi-au pãstrat existenþa statalã, dar pentru aceasta ele au trebuit sã
accepte ºi sã suporte dominaþia otomanã. Valorizarea independenþei politice este corelatã
logic cu ideea cã stãpânirea strãinã ar fi în general dãunãtoare pentru dezvoltarea economicã
a unui teritoriu. Exemplele studiate de noi nu susþin univoc aceastã idee. Astfel, este
adevãrat cã Serbia, devenitã provincie otomanã, a avut o evoluþie economicã sub nivelul
celorlalte þãri studiate ºi sub acela al creºterii europene; pe de altã parte, Irlanda s-a aflat
ºi ea sub stãpânire strãinã, dar aceasta, deºi a provocat suferinþe ºi inechitãþi sociale
considerabile, nu a avut un rol economic regresiv. Cazul Þãrilor Române ilustreazã ºi el
ambiguitatea influenþei acestui factor asupra performanþei economice a unui teritoriu. Astfel,
în cazurile Þãrii Româneºti ºi Moldovei am putut vedea felul cum dominaþia otomanã
indirectã pe de o parte a stimulat producþia ºi schimburile, iar pe de altã parte a absorbit o
mare parte din surplusul economic, diminuând acumularea de avuþie. Mai elocvent este însã
exemplul Transilvaniei. Performanþa economicã a acesteia în perioada principatului

282. Acest adevãr, valabil ºi în lumea realã, este cu atât mai puternic în cazul calculãrii �indicilor
de dezvoltare� prin formula de calcul propusã de Jan Luiten van Zanden, în cadrul cãreia
sporul demografic are o pondere decisivã.

283. Zanden 2001: 84.
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(1541-1687) a fost în cel mai bun caz mediocrã, în timp ce stãpânirea habsburgicã a generat
o consistentã accelerare a creºterii economice284. Aceste exemple ne îndeamnã sã considerãm
cã stãpânirea strãinã, respectiv independenþa politicã, nu au avut un impact univoc asupra
performanþei economice a diferitelor teritorii. Mult mai mult a contat modul concret de
funcþionare a sistemelor politice din regiunile respective. În cazul Danemarcei, factorul cel
mai important a fost constituirea în timp a unui aparat de stat care s-a bucurat de continuitate
ºi ºi-a sporit gradual nivelul de competenþã tehnico-administrativã în gestiunea statului.
Stabilizat în condiþiile unui regim politic absolutist (dupã 1660), acest aparat de stat a
suplinit mediocritatea unora dintre monarhi, a asimilat ideologia luminilor ºi a reuºit sã
intervinã stimulator în ceea ce priveºte dezvoltarea economicã.

Cazul concret al Danemarcei evidenþiazã totodatã faptul cã în cazul þãrilor mici nu
funcþioneazã o legãturã univocã între performanþa economicã ºi puterea politico-militarã285.
Astfel, progresul economic danez a fost mult mai slab în perioada în care Danemarca a
dominat politico-militar regiunea Mãrii Baltice ºi s-a accentuat în secolul al XVIII-lea, când
Danemarca a acceptat statutul de putere de rang secund, a reuºit sã evite mult timp
angajarea în rãzboaie de felul celor care-i irosiserã resursele înainte, iar atunci când a fost
totuºi antrenatã în conflicte militare, a fost înfrântã ºi a pierdut teritorii.

Multe lucrãri care studiazã dezvoltarea economicã din epoca modernã timpurie considerã
cã factorul religios (confesional) a avut un impact semnificativ asupra succesului/in-
succesului economic. De obicei, aceastã idee este asociatã cu teza deja clasicã a lui Max
Weber despre legãtura dintre etica protestantã ºi spiritul capitalismului286. Dacã ar fi sã
aplicãm mecanic ºi simplificator teza lui Max Weber287, ar însemna sã considerãm cã
factorul religios a favorizat succesul economic al teritoriilor care au trecut la Reformã ºi a
împins spre eºec relativ teritoriile care au rãmas catolice sau ortodoxe. În realitate, cazurile
þãrilor studiate de noi nu confirmã cu adevãrat corelaþia protestantism � succes economic.
Astfel, calvinismul a fost adoptat ca religie de o parte importantã a nobilimii ºi populaþiei
maghiare din Transilvania, inclusiv de cãtre o parte dintre principii din secolul al XVII-lea;
cu toate acestea, nu se poate vorbi de o strãpungere majorã în direcþia dezvoltãrii economice
capitaliste nici la nivelul acestor grupuri sociale, nici la nivelul principatului Transilvaniei
în perioadele în care adepþii calvinismului au deþinut poziþii politice dominante. Tot în

284. Mulþi istorici români, ºi nu numai, sunt tentaþi sã replice la observaþiile de mai sus cu un
argument �civilizaþional�: stãpânirea strãinã a fost bunã dacã a fost occidentalã (britanicã
sau habsburgicã) ºi nocivã dacã a fost �orientalã� (în cazul nostru otomanã); acest argument
este însã slab, stãpânirea habsburgicã neavând acelaºi impact pozitiv nici în Oltenia, nici în
Bucovina, iar teritoriile balcanice aflate sub stãpânire otomanã directã au avut mult timp un
nivel economic mai ridicat ºi o performanþã economicã mai bunã decât state precum Þara
Româneascã sau Moldova.

285. Pentru marile puteri, corelaþia pozitivã dintre puterea economicã ºi puterea politico-militarã
a fost studiatã de Kennedy 1987.

286. Weber 1993.
287. De obicei, referinþele pozitive la teza lui Max Weber sunt excesiv de simplificatoare. În

realitate, Max Weber s-a ferit de formularea unei legãturi de cauzalitate univocã între
adoptarea Reformei ºi succesul economic capitalist, iar lucrarea sa a generat o multitudine de
luãri de poziþie critice, dintre care unele s-au referit la baza empiricã a studiului sãu, iar
altele au atacat linia logicã a argumentaþiei sale. O enumerare a contribuþiilor la dezbatere ar
excede specificul lucrãrii noastre. O antologie însoþitã de bibliografie la Besnard 1970;
pentru o analizã relativ recentã recomandãm Lessnoff 1994, iar pentru contextul intelectual
al formulãrii tezei, Bruhns 2004.
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Transilvania, populaþia sãseascã a trecut la luteranism în secolul al XVI-lea. Totuºi, nici în
acest caz nu se poate vorbi de un impuls economic major rezultat al adoptãrii Reformei;
saºii avuseserã un nivel economic superior mediei Transilvaniei ºi înainte sã devinã luterani,
pãstrându-ºi aceastã preeminenþã ºi în secolele urmãtoare, deºi au pierdut unele poziþii în
ceea ce priveºte comerþul internaþional. În ceea ce priveºte ansamblul Transilvaniei, mai
putem observa cã un anumit demaraj economic a avut loc în secolul al XVIII-lea, când
principatul ajunsese sub stãpânire habsburgicã, iar în plan religios confesiunea favorizatã de
factorul politic a fost catolicismul. Cazul Transilvaniei moderne timpurii infirmã deci ideea
unei corelaþii pozitive între adoptarea Reformei ºi performanþa economicã de tip capitalist.
Se cuvine însã sã examinãm ºi situaþiile din Irlanda ºi Danemarca. În Irlanda majoritatea
populaþiei autohtone a rãmas catolicã, dar o mare parte dintre coloniºtii englezi ºi scoþieni
au fost adepþi ai unor diferite curente ale Reformei. Aceºti coloniºti au avut un nivel
economic superior autohtonilor catolici, iar în general au fost mai dinamici economic;
aceastã superioritate este greu de legat strict de factorul religios, putând fi explicatã ºi prin
situaþia privilegiatã de care au beneficiat din partea autoritãþilor engleze. Dintre þãrile
studiate de noi, singura în care o confesiune reformatã a devenit religie dominantã a fost
regatul Danemarcei, care a adoptat oficial luteranismul în al doilea sfert al secolului al
XVI-lea. Dupã cum am vãzut, pe ansamblul epocii moderne timpurii Danemarca a avut ºi
cea mai bunã performanþã economicã dintre aceste þãri. Totuºi, nici în cazul Danemarcei nu
putem vorbi de o corelaþie directã între adoptarea Reformei ºi succesul economic. În primele
douã secole de dupã adoptarea Reformei societatea danezã a fost dominatã de nobilii stãpâni
de domenii, care nu au excelat printr-o orientare economicã de tip capitalist, ci mai degrabã
prin valorificarea dominaþiei lor sociale într-un mod foarte asemãnãtor celei de-a doua
iobãgii din Europa Central-Rãsãriteanã. Impactul pozitiv al luteranismului se poate observa
deci nu atât în plan strict economic, ci mai degrabã în plan cultural, prin încurajarea
procesului de alfabetizare288; roadele economice ale progresului în ceea ce priveºte ºtiinþa
de carte aveau sã se facã însã simþite abia la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi mai ales în
secolul al XIX-lea.

Metoda noastrã de evaluare a progresului economic a favorizat în analizã dinamica
demograficã ºi procesul de urbanizare; ambele sunt în mare mãsurã dependente de pro-
ductivitatea agricolã, care apare astfel drept elementul-cheie al dezvoltãrii economice
din epoca modernã timpurie. De fapt, aceastã apreciere este justificatã, deoarece în toatã
aceastã perioadã agricultura reprezenta principala activitate economicã. Mãsurarea riguroasã
a productivitãþii agricole nu este însã posibilã pentru perioadele de dinainte de 1800289.
Desigur, dispunem de unele informaþii relevante ºi indicii cu privire la principalele culturi

288. La aceastã concluzie au ajuns ºi unele dintre cercetãrile mai noi stimulate de teoria lui Max
Weber, mai ales Becker, Wößmann 2007.

289. Lucrarea clasicã referitoare la agricultura europeanã rãmâne Slicher van Bath 1963; semnificativ
însã, informaþiile despre randamentele culturilor cerealiere ºi unii indicatori ai creºterii
animalelor inventariate de acesta nu cuprind aproape deloc date cu privire la þãrile studiate
de noi (cf. Slicher van Bath 1963: 330-333), iar lucrãrile ulterioare n-au schimbat în mod
decisiv aceastã situaþie. Astfel, Mazoyer, Roudart 2002: 411-464 evitã estimãrile cantitative
de ansamblu, iar Robert Allen, care a încercat sã calculeze evoluþia productivitãþii agricole
folosind o metodã indirectã, care porneºte de la evoluþia ponderii populaþiei neagricole din
diversele societãþi la diverse momente în timp, luând totodatã în considerare ºi evoluþia
consumurilor alimentare, restabilitã cu ajutorul studiului raportului dintre venituri ºi preþul
hranei, nu include nici el printre exemplele sale þãrile studiate de noi (Allen 2000).
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de plante ºi la randamentul acestora. Progresele au fost reale, dar inegale atât ca amplitudine,
cât ºi ca naturã. Astfel, în Serbia ºi Þãrile Române cea mai mare parte a creºterii s-a datorat
adoptãrii culturii porumbului, sensibil mai productiv decât cerealele tradiþionale; în Irlanda
progresele s-au datorat atât adoptãrii cartofului în secolul al XVIII-lea, cât ºi perfecþionãrilor
tehnice în cultura cerealelor. În fine, în cazul Danemarcei, creºterea productivitãþii agricole
a fost aproape exclusiv rezultatul perfecþionãrilor succesive ale modului de cultivare a
cerealelor ºi de creºtere a animalelor, iar mecanismele de stimulare ºi de diseminare a
acestor perfecþionãri aveau sã se dovedeascã un element-cheie în asigurarea unei dezvoltãri
durabile pe termen lung. Privind lucrurile în contextul mai larg al evoluþiei tehnicilor
agricole, Þãrile Române ºi Serbia aveau la 1800 agriculturi dominate de sistemul asola-
mentului bienal, care în unele regiuni lãsa loc fie moinei regulate, fie (mai rar) asolamentului
trienal, în timp ce în Irlanda ºi Danemarca asolamentul trienal ceda în secolul al XVIII-lea
terenul unor sisteme importate din Anglia ºi din Þãrile de Jos, sisteme în care plantele
furajere înlocuiau pârloaga, ajungându-se astfel la rotaþia multianualã a culturilor290. Totuºi,
randamentele culturilor cerealiere sunt numai o componentã a productivitãþii agricole, iar
datele disponibile prea puþine pentru a îngãdui o mãsurare riguroasã a acestei productivitãþi.

Pe de altã parte, relaþia dintre creºterea productivitãþii agricole, sporul demografic
ºi dinamica economicã este departe de a fi univocã. Istoricii societãþilor preindustriale au
atras deseori atenþia asupra faptului cã perioadele de creºtere demograficã au fost ºi perioade
de pauperizare relativã a majoritãþii populaþiei, în timp ce perioadele de recul demografic au
adus de multe ori un �bonus� de bunãstare economicã supravieþuitorilor. Constatarea unei
corelaþii negative între creºterea demograficã ºi economicã pe de o parte ºi nivelul de
bunãstare pe cap de locuitor pe de altã parte, s-a bazat de cele mai multe ori pe evoluþia
preþurilor la alimente. Recent însã, în încercãrile sale de a estima evoluþia productivitãþii
agricole de la sfârºitul Evului Mediu ºi din epoca modernã timpurie, Robert Allen a ajuns
ºi el la concluzia cã producþia agricolã pe cap de locuitor a scãzut de fapt în cea mai mare
parte a Europei continentale în intervalul 1500-1800, scãderile cele mai importante având
loc în secolele XVI ºi XVIII, adicã exact în perioadele de spor demografic ºi �avânt�
economic291. Aceastã constatare nu trebuie însã absolutizatã. Scãderea producþiei agricole
pe cap de locuitor nu înseamnã automat un declin economic, societãþile respective reuºind
sã depãºeascã problemele fie prin avântul unor activitãþi economice neagricole, fie prin
importuri alimentare din alte regiuni. ªi alþi istorici au evidenþiat complexitatea corelaþiilor
economice din epoca modernã timpurie: �relaþia dintre creºterea agricolã ºi creºterea
demograficã nu este simplã ºi univocã, ci dimpotrivã, o relaþie contradictorie ºi schimbãtoare
dupã condiþiile dezvoltãrii agricole�292.

Experienþa micilor þãri periferice studiate de noi ilustreazã aceastã complexitate ºi
evidenþiazã un model de creºtere diferit de cel al þãrilor europene dezvoltate din epoca
modernã timpurie. Astfel, cãtre 1500, Þãrile Române, Danemarca, Irlanda ºi Serbia, la fel
ca ºi alte þãri periferice ale Europei, aveau un raport ridicat între spaþiul disponibil ºi
numãrul total al populaþiei, sau altfel spus un nivel relativ scãzut de densitate a populaþiei.
În aceste condiþii, agricultura din aceste þãri era în primul rând extensivã, culturile de plante
aveau randamente mediocre, iar creºterea animalelor ocupa mari suprafeþe de teren ºi era
principala sursã de venituri bãneºti pentru cea mai mare parte a populaþiei. În aceste þãri,

290. Pentru a analiza acestor sisteme de culturã, considerate ca reprezentând �prima revoluþie
agricolã a timpurilor moderne� vezi Mazoyer, Roudart 2002: 411-433.

291. Allen 2000: 18-24.
292. Mazoyer, Roudart 2002: 409.
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disponibilitatea relativ mare a terenului a îngãduit creºterea numãrului populaþiei fãrã ca
aceasta sã conducã prin sine la scãderea nivelului de trai al populaþiei. De altfel, creºterea
economicã ºi demograficã din aceastã fazã a fost mai degrabã extensivã, fãrã a implica
modificãri majore ale structurilor economice, ci doar o ocupare mai completã a spaþiului
disponibil. În toate aceste þãri, în aceastã fazã sporul demografic ºi incapacitatea oraºelor de
a oferi o alternativã la dominaþia din partea nobilimii au fãcut ca relaþiile sociale sã evolueze
defavorabil pentru þãrani293 . Formele juridice ale raporturilor dintre þãrani ºi stãpânii de
domenii au contat mai puþin decât conþinutul concret al acestor raporturi. În Danemarca ºi
în Þãrile Române s-au instituit forme de dependenþã personalã a þãranilor, subsumabile
modelului celei de-a doua iobãgii; în Serbia nu a existat ºerbie în sensul propriu al
cuvântului, dar þãranii erau dependenþi faþã de spahii ºi apoi faþã de ayanii musulmani. Nu
în cele din urmã, în Irlanda dominaþia britanicã nu s-a bazat pe forma juridicã a ºerbiei, dar
i-a adus pe þãranii irlandezi într-o dependenþã chiar mai apãsãtoare decât cea existentã în alte
pãrþi ale Europei, unde þãranii erau ºi juridic proprietatea stãpânilor de domenii. Concluzia
referitoare la relevanþa limitatã a formelor juridice este întãritã ºi de experienþa primelor
eliberãri din ºerbie, cum au fost desfiinþarea vornedskab în Danemarca (1702) sau reformele
lui Constantin Mavrocordat din Þara Româneascã (1746) ºi Moldova (1749), mãsuri care nu
au îmbunãtãþit decisiv situaþia þãrãnimii ºi nici nu au modificat în esenþã relaþiile sociale din
mediul rural. Pentru o asemenea modificare era nevoie fie de o intervenþie coerentã ºi
consecventã din partea factorilor politici (cum s-a întâmplat în Danemarca dupã 1784), fie
de o schimbare de profunzime a tipului de creºtere economicã. Aceastã schimbare a fost
posibilã numai dupã ce creºterea de tip extensiv din prima fazã ºi-a epuizat resursele, spaþiul
a devenit o resursã relativ rarã, iar presiunea demograficã i-a fãcut pe oameni sã restrângã
terenurile folosite pentru creºterea animalelor în favoarea celor alocate culturilor de plante.
Acest proces a avut loc atunci când densitatea demograficã a depãºit un anumit prag critic.
Acest prag a variat de la regiune la regiune în funcþie de condiþiile naturale; per total,
pentru regiunile temperate ale Europei îl putem postula la un nivel de 30-40 de locuitori pe
km2. De regulã, depãºirea acestui prag a însemnat o rãscruce a dezvoltãrii economice,
o bifurcaþie a evoluþiei istorice. Unele societãþi au reuºit sã-ºi restructureze calitativ mixul
de activitãþi economice, îndeosebi prin dezvoltarea activitãþilor neagricole294; alte societãþi,
cele mai multe de fapt, au intrat în aºa-numita �capcanã malthusianã�, populaþia crescând mai
mult decât capacitatea de a asigura resurse de hranã. Dintre þãrile studiate de noi, singura care
a depãºit acest nivelul de 30 de locuitori pe km2 a fost Irlanda în secolul al XVIII-lea, în timp
ce Danemarca, cu circa 22 de locuitori pe km2 sau Serbia cu numai 13 locuitori pe km2 cãtre
anul 1800 se aflau încã departe de momentul �umplerii spaþiului�. În ceea ce priveºte Þãrile
Române, media de circa 15 locuitori pe km2 însemna cã ºi ele mai aveau încã posibilitãþi de
creºtere demograficã ºi economicã în cadrele vechiului sistem agricol; doar sudul Transilvaniei
a depãºit în secolul al XVIII-lea nivelul de 30-40 de locuitori pe km2, ceea ce s-a reflectat
în restrângerea pãºunilor ºi în extinderea sistemului transhumanþei spre teritoriile de dincolo
de Carpaþi295.

Acest model diferit ilustreazã complexitatea raporturilor dintre þãrile periferice ºi
cele relativ dezvoltate în epoca modernã timpurie. Pe de o parte, þãrile periferice erau

293. Sundhaussen 1997: 155-161.
294. Jan Luiten van Zanden ºi Edwin Horlings subliniazã ºi ei rolul crucial al creºterii oraºelor ºi

al ocupaþiilor neagricole pentru stimularea productivitãþii agricole în secolele XVI-XVIII
(Aldcroft, Sutcliffe 1999: 33).

295. Constantinescu-Mirceºti 1976: 19.
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oarecum rãmase în urmã din punctul de vedere al tehnicilor agricole, iar problemele lor
reproduceau în mare mãsurã probleme cu care alte þãri europene se confruntaserã în faza lor
medievalã de creºtere economicã. Pe de altã parte, þãrile periferice erau prinse în legãturile
din cadrul economiilor-univers din care fãceau parte, fie cea occidentalã, fie cea otomanã.
Dezvoltarea lor economicã ºi socialã nu mai era autocentratã, ci începea sã fie influenþatã
de stimulii veniþi din partea zonelor centrale ale economiilor-univers respective, ca ºi de
constrângerile impuse de acestea. Chiar ºi Danemarca, indubitabil cea mai performantã
dintre þãrile studiate de noi, care s-a strãduit în variate forme sã dobândeascã o poziþie de
centru regional în Europa nordicã, s-a vãzut de mai multe ori blocatã în încercãrile sale de
afirmare ºi relegatã la statutul de periferie a þãrilor mai dezvoltate economic din zona Mãrii
Nordului, a oraºelor germane, a Þãrilor de Jos ºi a Angliei. Aceste eºecuri în planul
relaþiilor externe evidenþiazã ºi mai mult caracterul excepþional al reformelor daneze de la
sfârºitul secolului al XVIII-lea, care, printr-o dinamicã esenþialmente internã, au condus
schimbarea profilului social ºi constituirea unor stimuli instituþionali care aveau sã dina-
mizeze economia ºi societatea danezã în secolul al XIX-lea. Aceste reforme ilustreazã
capacitatea agenþilor umani de a influenþa evoluþia istoricã. Pe de altã parte, reformele în
sine nu au fost suficiente pentru depãºirea caracterului periferic al economiei. A fost nevoie
de acumulãrile culturale, economice ºi instituþionale realizate în secolele anterioare, ca ºi de
strãdanii ulterioare timp de mai multe generaþii ºi de un set de circumstanþe favorabile
pentru ca Danemarca sã reuºeascã în secolul al XIX-lea sã depãºeascã statutul de periferie
economicã ºi sã devinã una dintre þãrile dezvoltate ale Europei. Din aceastã perspectivã,
reformele de la sfârºitul secolului al XVIII-lea abia puseserã bazele promovãrii ulterioare,
iar succesul ulterior nu era încã prin nimic asigurat în 1800. Pe de altã parte însã, Danemarca
era singura dintre þãrile studiate de noi care avea mãcar o ºansã de depãºire a caracterului
periferic al economiei. Irlanda, Serbia ºi Þãrile Române, în pofida progreselor realizate în
epoca modernã timpurie, continuau sã fie ºi la sfârºitul secolului al XVIII-lea unele dintre
þãrile cele mai puþin dezvoltate din Europa acelei perioade, iar la cumpãna trecerii spre
lumea industrialã perspectivele evoluþiei lor economice se arãtau sumbre.
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II. Secolul al XIX-lea

II.1. Revoluþia industrialã ºi amplificarea decalajelor economice

Secolul al XIX-lea a fost în ansamblul sãu unul de accelerare a creºterii economice ºi
demografice1 . Estimãrile lui Angus Maddison oferã argumente solide în acest sens:

Tabelul II.1. Estimãri ale ritmurilor medii anuale
de creºtere demograficã ºi economicã (%)

 1500-1820 1820-1870 1870-1913 
Populaþia lumii 0,27 0,40 0,80 

Produsul global brut 0,32 0,93 2,11 
Produsul global brut/locuitor 0,05 0,54 1,30 

Sursa: Maddison 2003: 257, 260, 263.

În cadrul acestei creºteri economice unele þãri ale Europei Apusene au avut rolul de deschizãtori
de drum ºi totodatã de principali profitori. Nu este aici locul de a prezenta in extenso controversele
legate de interpretarea acestei creºteri ºi a rolului Europei Apusene în cadrul evoluþiei lumii în
secolul al XIX-lea. Ne vom mulþumi doar sã amintim faptul cã diversitatea opiniilor este foarte
mare, mergând de la interpretarea pozitivã a evoluþiei acestor þãri ca datorându-se meritelor
proprii ºi având semnificaþia unui �decolaj� (take-off) economic spre modernitate ºi prosperitate,
pânã la interpretãrile care pun accentul pe exploatarea colonialã a celei mai mari pãrþi a lumii de
cãtre Occident ºi pe faptul cã roadele creºterii s-au împãrþit extrem de inegal la scarã mondialã.
Dincolo însã de aceste controverse cu evidentã încãrcãturã ideologicã, este indubitabil faptul cã
Europa a cunoscut o creºtere mai timpurie ºi mai amplã decât restul lumii, ceea ce a fãcut ca ºi
ponderea sa la nivel global sã creascã. Astfel, populaþia Europei a crescut de la sub 200 de
milioane de locuitori în 1800 la circa 468 de milioane în 1913, ceea ce a fãcut ca ponderea sa
în ansamblul lumii sã se mãreascã de la circa 21% la începutul secolului al XIX-lea la circa 26%
în 1913. Mai spectaculoasã este evoluþia produsului brut, care pe ansamblul continentului
european a crescut de peste ºase ori în intervalul 1820-1913. În consecinþã, în 1913 Europa dãdea
circa 44% din produsul global brut faþã de numai circa 31% în 18202.

1. Pentru prezentarea caracteristicilor generale ale evoluþiilor economice din secolul al XIX-lea
am folosit, acolo unde nu este indicatã altã sursã în mod explicit, informaþiile din FEHE 3-4,
Handbuch IV-V, Bairoch 1997: II, 7-502; Crouzet 2000: 171-283; Damsgaard Hansen
2001: 91-188.

2. Maddison, 2003: 261.
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Mai mulþi factori au contribuit la aceastã performanþã economicã remarcabilã. Dintre
aceºtia vom aminti, fãrã pretenþia exhaustivitãþii, tranziþia demograficã, transformãrile din
mediul rural ºi creºterea producþiei agricole, revoluþia industrialã, progresele spectaculoase
ale transporturilor ºi comunicaþiilor, dezvoltarea serviciilor ºi mai ales a comerþului inter-
naþional, precum ºi ceea ce a fost numit primul val al �globalizãrii�.

Tranziþia demograficã3 desemneazã trecerea de la vechiul regim demografic, carac-
terizat prin natalitate ridicatã, mortalitate mare ºi speranþã medie de viaþã scãzutã, la un
�nou� regim demografic, bazat pe o natalitate scãzutã (uneori chiar sub rata de înlocuire a
generaþiilor), pe o mortalitate redusã ºi pe o speranþã medie de viaþã în creºtere. În fapt, a
existat un decalaj în modificarea celor trei seturi de parametri. Astfel, în cele mai multe
cazuri mortalitatea a scãzut mai timpuriu, ceea ce a lansat ºi o creºtere a speranþei medii de
viaþã, în timp ce diminuarea natalitãþii a avut loc cu o anumitã întârziere. Din acest decalaj
a rezultat un spor demografic accelerat în perioada de desfãºurare a tranziþiei demografice,
urmat apoi de o anumitã stagnare a totalului populaþiei. Dupã cum a evidenþiat Jeffrey
Williamson, aceastã creºtere demograficã excepþionalã (care a durat totuºi în diferite þãri
una-douã generaþii) a reprezentat un doping pentru economie, aducând prin ea însãºi un spor
de 1-2% la rata creºterii economice4.

Este poate ciudat faptul cã pentru un secol în care elementul cel mai caracteristic ºi nou
a fost dezvoltarea industrialã, înainte de a discuta despre industrie preferãm sã discutãm
despre agriculturã ºi despre lumea ruralã. Existã totuºi argumente în acest sens. Cele mai
puternice nu sunt ponderea încã ridicatã a populaþiei rurale active în agriculturã, deoarece
aceasta era în scãdere ºi chiar a devenit minoritarã în þãrile cele mai avansate din punctul de
vedere al dezvoltãrii industriale. Mai importanþi sunt alþi doi factori. Primul priveºte
creºterea realã ºi semnificativã a productivitãþii agricole ºi a producþiei totale chiar ºi în
þãrile aflate în plin proces de industrializare5. Aceasta a avut la bazã înlocuirea asolamentului
trienal (care presupunea lãsarea în pârloagã a unei sole în fiecare an) cu sistemul rotaþiei
culturilor, în cadrul cãrora un rol important revenea plantelor furajere, importante nu numai
pentru creºterea animalelor, ci ºi pentru contribuþia lor la regenerarea fertilitãþii solului.
Alþi factori de progres au fost îmbunãtãþirea selecþiei seminþelor ºi a animalelor, a tehnicilor
ºi uneltelor folosite, inclusiv începuturile mecanizãrii muncilor agricole, precum ºi ex-
tinderea suprafeþelor cultivate; nu în cele din urmã, acest proces a fost însoþit în mai multe
þãri de un fenomen de restructurare socialã a lumii rurale, în cadrul cãruia aspectul cel mai
spectaculos a fost emanciparea þãranilor din servitutea juridicã ºi abolirea societãþii împãrþite
în stãri6. Deºi unele începuturi ale acestor transformãri au avut loc relativ timpuriu (de
exemplu, unele inovaþii agrotehnice dateazã din Flandra ºi Olanda secolelor XVI-XVII),
totuºi la scara continentului ele au devenit semnificative abia în perioada 1760-1860. Douã
rezultate trebuie evidenþiate. Ele sunt reprezentate pe de o parte creºterea semnificativã a
producþiei ºi productivitãþii agricole în Europa, iar pe de altã parte de eliberarea de forþã de
muncã care a putut migra mai uºor de la sat la oraº, ºi implicit din sectorul agricol spre
industria ºi serviciile aflate în expansiune. Pe aceastã bazã, Paul Bairoch a putut constata cã
nivelul de corelare între ierarhia agricolã ºi cea industrialã a þãrilor europene este deja
considerabilã la nivelul unor serii sincrone de date (0,89 pentru anul 1880), dar creºte ºi mai
mult dacã se confruntã datele despre dezvoltarea agricolã la o anumitã datã ºi cea industrialã

3. Chesnais 1992.
4. Williamson 1998. Pentru caracteristicile tranziþiei demografice la nivel mondial, lucrarea de

referinþã rãmâne Chesnais 1992.
5. Zanden 1991; Bairoch 1999; Mazoyer, Roudart 2002: 411-580; Federico 2005.
6. Blum 1978.
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câteva decenii mai târziu (0,93 pentru date referitoare la agricultura din 1880 ºi industria
din 1900)7. Aceastã demonstraþie evidenþiazã nu numai legãtura dintre cele douã procese, ci
ºi faptul cã de regulã progresul agricol a avut loc înaintea dezvoltãrii industriale.

Revoluþia industrialã a fost neîndoielnic aspectul cel mai spectaculos al dezvoltãrii
economice din secolul al XIX-lea. Declanºatã în Anglia pe la 1760, ea s-a rãspândit ºi în
Europa continentalã, deºi cu foarte mari variaþii de la o þarã la alta ºi chiar de la o regiune
la alta în cadrul aceluiaºi stat8. Elementul definitoriu a fost desigur trecerea de la munca
manualã la cea bazatã pe maºini propulsate de energie. Totuºi, revoluþia industrialã nu se
reduce la acest aspect. Ea a cuprins ºi un set foarte mare de inovaþii tehnice, cu aplicaþii în
multiple sectoare (textil, metalurgic, transporturi etc.), a cãror secvenþialitate i-a fãcut pe
unii istorici sã diferenþieze între o primã revoluþie industrialã, bazatã pe motoarele cu
cãrbune ºi cu aplicaþii mai ales în sectorul textil ºi în transporturi, ºi o a doua revoluþie
industrialã, bazatã mai ales pe petrol ºi pe electricitate, ale cãrei sectoare de vârf au fost
metalurgia ºi construcþiile de maºini, urmate rapid de industriile electrotehnicã ºi chimicã.
Douã aspecte trebuie evidenþiate. Primul priveºte creºterea însemnãtãþii capitalului fix în
contextul revoluþiei industriale (durabilitatea oþelului sau a cãrãmizii era incomparabil mai
mare decât cea a utilajelor ºi a construcþiilor din lemn), iar cea de-a doua faptul cã sporirea
ponderii sectorului industrial atât în ocuparea forþei de muncã, cât ºi în producþia totalã a
fost corelatã cu un proces de urbanizare, adicã de sporire a populaþiei oraºelor ºi de
concentrare crescândã a activitãþilor economice în mediul urban.

Revoluþia industrialã nu a afectat numai producþia materialã, ci ºi sectorul serviciilor.
Inovaþii majore au fost realizate în transporturi. Astfel, primele vapoare cu aburi au început
sã funcþioneze în primul deceniu al secolului al XIX-lea, iar prima linie de cale feratã,
dincolo de utilizãrile vagoanelor pe ºine în sectorul minier, a fost inauguratã în Marea
Britanie între Stockton ºi Darlington în 1825. Dacã vapoarele cu aburi s-au impus târziu în
dauna corãbiilor cu pânze (practic abia dupã 1870 randamentul motoarelor a fost suficient
de mare pentru a îngãdui vapoarelor sã diminueze consumul de cãrbune ºi sã devinã
rentabile în raport cu velierele care foloseau energia gratuitã, dar nesigurã, a vântului), în
schimb cãile ferate au proliferat destul de rapid. În 1840 erau deja 2.925 km de cale feratã
în funcþiune (1.348 în Marea Britanie, 497 în Franþa, 549 în diversele state germane, 336 în
Belgia, 144 în Austria etc.), în 1870 deja 105.397 km, iar în 1913 un total de 346.741 km.
Transporturile de pasageri au crescut la nivel continental de peste 200 de ori între 1850 ºi
1913, iar cele de mãrfuri de aproape 220 de ori. Comparativ cu aceasta, tonajul total al
flotelor comerciale europene a crescut în medie doar de circa patru ori în intervalul
1850-1913; datoritã sporirii vitezei de croazierã ºi de încãrcare-operare a mãrfii, creºterea
volumului traficului a fost însã mai mare. Nu în cele din urmã, a fost pusã la punct o reþea
de ºosele ºi strãzi, care au facilitat transporturile folosind energia animalelor ºi apoi pe cea
a automobilelor. Trebuie remarcat faptul cã un numãr crescând de oraºe mari s-au dotat cu
reþele de transport public urban, formate mai ales din tramvaie cu cai ºi apoi electrice; în 1863
a fost inaugurat la Londra primul metrou. Potrivit estimãrilor lui Paul Bairoch, costul real al
transporturilor a scãzut pe ansamblu de circa 10 ori; scãderea a fost de circa 7 ori în cazul
transporturilor maritime ºi de 15 ori în cazul transporturilor pe uscat, ceea ce evident a facilitat
enorm comerþul, circulaþia mãrfurilor ºi a oamenilor. La nivelul comunicaþiilor se remarcã
telegraful (utilizat comercial începând din 1836), sistemul poºtal ºi apoi telefonul. Toate aceste

7. FEHE: 3, 473 (capitol redactat de Paul Bairoch).
8. Lucrarea de referinþã rãmâne Pollard 1981a, care insistã pe faptul cã regiunile sunt unitãþi de

analizã mai potrivite decât statele naþionale. Vezi ºi Sylla, Toniolo 1991. Mai nou, Allen
2009.
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inovaþii nu numai cã au fãcut ca lumea sã devinã mai micã, mai accesibilã pentru oameni � sã
ne amintim fie ºi numai pentru o clipã surpriza pe care o reprezenta în 1872 posibilitatea de a
face ocolul Pãmântului în 80 de zile �, dar au ºi accelerat ºi ieftinit circulaþia informaþiilor, cu
efecte benefice nu numai pentru indivizi, dar ºi pentru stat ºi pentru întreprinderi9. Revoluþia la
nivelul serviciilor a cuprins însã nu numai transporturile ºi comunicaþiile, ci ºi expansiunea
serviciilor publice (educaþie, justiþie, sistemul de sãnãtate ºi protecþie socialã, ordinea publicã,
aprovizionarea cu apã ºi mai târziu cu gaze ºi electricitate), a prestaþiilor unor particulari
(profesii liberale, dar ºi servicii domestice), a comerþului ºi sistemului bancar ºi de credit ºi chiar
a unor instituþii axate pe organizarea timpului liber ºi pe servicii culturale10. De altfel, diversitatea
sectorului serviciilor este atât de mare, încât nu trebuie sã ne mire faptul cã în mai multe þãri
dezvoltate ponderea sa a devenit majoritarã în cadrul produsului social: de exemplu, în Marea
Britanie serviciile dãdeau 58% din venitul naþional, iar industria 36% (date pentru anul 1907), iar
în Germania raportul era 43% serviciile ºi 39% industria (date pentru anii 1905/1914).

Un rol important în dezvoltarea economicã din secolul al XIX-lea l-a avut ºi comerþul
internaþional11. Rata de creºtere a comerþului internaþional a depãºit în mod semnificativ rata de
creºtere a economiei în ansamblul sãu. Desigur, au fost ºi fluctuaþii importante. Creºterea cea mai
spectaculoasã a comerþului internaþional a avut loc în perioada 1840-1870, cu o ratã de creºtere
medie de peste 5% anual12; aceastã accelerare a expansiunii comerþului internaþional coincide cu
o perioadã de liberalizare, impulsionatã de adoptarea unor politici liber-schimbiste de principalele
puteri industriale, în primul rând de cãtre Marea Britanie ºi Franþa, care au impus liberul schimb
ºi altor state. Este adevãrat, deteriorarea conjuncturii mondiale dupã 1873 a provocat adoptarea
de cãtre mai multe state ale Europei continentale a unor politici protecþioniste � Rusia,
Austro-Ungaria ºi Spania în 1877, Italia în 1878, Germania în 1879, Franþa în 1892 � dar
comerþul internaþional, deºi stânjenit, a continuat sã creascã în mod semnificativ cu 3,24% în
medie anualã în 1870-1900 ºi 3,75% anual în 1900-1913. Deºi dupã 1870 rata de creºtere a
comerþului internaþional a fost depãºitã de cea a producþiei industriale, ea a rãmas mai ridicatã
decât rata de creºtere a economiei în ansamblul sãu. În consecinþã, ponderea exporturilor în
cadrul produsului social realizat la nivelul continentului european a crescut de la circa 3% în
1800 la 9,4% în 1860, 13% în 1887-1890, apoi a scãzut din cauza recrudescenþei protec-
þionismului la sub 11% în 1891-1892 ºi a crescut din nou dupã 1895, atingând un nivel maxim
de 14% în 191313. Deºi aceste procentaje nu par spectaculoase, meritã sã reþinem totuºi cã
valoarea comerþului internaþional a crescut în cursul acestui secol de peste 20 de ori. Secolul al
XIX-lea a reprezentat astfel, în ciuda recrudescenþei protecþionismului dupã 1870, o perioadã de
adâncire a diviziunii muncii în cadrul Europei ºi de intensificare a proceselor de integrare
economicã14. Transporturile ºi comerþul erau însã numai câteva faþete ale acestei integrãri.

9. Despre comunicaþii, Headrick 1991; impactul pozitiv al telegrafului asupra volumului comerþului
internaþional a fost evidenþiat cu mijloacele analizei matematice de cãtre Lew, Cater 2006.

10. Termenul a fost folosit mai ales de R.M. Hartwell în FEHE: 3, 364, 385-386.
11. Din multitudinea de lucrãri referitoare la comerþul internaþional din secolul al XIX-lea,

menþionãm acum doar câteva cu un grad mai mare de generalitate: Bairoch 1976a; Hugill
1993: Findlay, O�Rourke 2007: 311-428.

12. Calculele referitoare la ratele de creºtere anualã a comerþului internaþional sunt preluate dupã
Rostow 1978: 67. Pe decenii, creºterile medii au fost 6,46% anual în 1840-1850, 3,25%
anual în 1850-1860 ºi 5,53% anual în 1860-1870. Comparativ, în anii 1830-1840 creºterea
medie anualã fusese numai de 2,30%.

13. Bairoch 1976a: 20.
14. Pollard 1981b: 17-60; Aldcroft, Sutcliffe 1999 (îndeosebi capitolele elaborate de Sidney

Pollard ºi James Foreman-Peck).
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Stabilirea unor reguli unitare, inclusiv de exemplu convenþiile internaþionale privind sistemele
poºtale (1865) sau protecþia proprietãþii industriale (1883 ºi 1900), circulaþia internaþionalã a
capitalurilor (sub formã atât de împrumuturi, cât ºi de investiþii strãine directe) ºi a oamenilor
au conferit noi dimensiuni acestui proces de integrare, care de altfel nu s-a limitat la Europa, ci
a format ceea ce istoricii au considerat primul val al globalizãrii15.

Per total, existã tendinþa de a citi evoluþia economicã a Europei secolului al XIX-lea ca o
poveste de succes. Douã elemente îndeamnã totuºi la o anumitã reþinere. Mai întâi, creºterea nu
a fost neîntreruptã. Variaþiile conjuncturale au fost considerabile, cu faze de crizã sau relativã
stagnare ºi altele de expansiune acceleratã. La nivelul economiei europene, se poate aprecia cã
dupã terminarea rãzboaielor napoleoniene a început o fazã de relativã crizã ºi de încetinire a
creºterii, care a durat în linii mari pânã prin anii 1840 ºi a fost apoi urmatã de o dezvoltare
acceleratã în esenþã între 1850 ºi 1873, apoi de o crizã semnificativã din 1873 pânã în 1895, ºi
de o perioadã de boom economic de la mijlocul anilor 1890 pânã la primul rãzboi mondial. Pânã
la urmã însã, aceste variaþii conteazã mai puþin atât timp cât pe ansamblu creºterea economicã
a fost consistentã. Mai gravã este observaþia cã unul dintre rezultatele accelerãrii creºterii
economice a fost sporirea disparitãþilor economice, atât în interiorul statelor, cât mai ales între
state. Astfel, Paul Bairoch a observat cã, dacã înainte de revoluþia industrialã diferenþele de nivel
economic între regiuni nu depãºeau rata de 1,6:1, în schimb în 1913 produsul naþional brut pe
locuitor era de 3,44 ori mai mare în þãrile dezvoltate comparativ cu ceea ce noi numim Lumea
a Treia (putând ajunge ºi la peste 10:1 în comparaþiile dintre þãri situate în poziþii extreme în cele
douã grupe), iar în interiorul Europei raportul dintre Marea Britanie ºi Bulgaria era de 3,75:116.
Datele calculate de Angus Maddison atestã, dincolo de unele diferenþe de metodologie ºi de
parametri, aceeaºi creºtere considerabilã a disparitãþilor economice. Astfel, din 1820 pânã în
1913 deosebirea dintre produsul intern brut pe cap de locuitor al Marii Britanii ºi Portugaliei a
crescut în termeni absoluþi de la 783 la 3671 dolari internaþionali Geary-Khamis 1990, iar în
termeni relativi de la 1,85:1 la 3,93:117 . Este doar un exemplu, dintr-o multitudine posibile,
care aratã în mod limpede faptul cã ºi în secolul al XIX-lea, ca ºi mai târziu, accelerarea creºterii
economice a fost însoþitã de sporirea inegalitãþilor ºi inechitãþilor economice la nivel mondial.

II.2. De la Principatele Române la Vechiul Regat sau de la
periferia Imperiului Otoman la periferia Occidentului

II.2.1. Pre-concepþii

Foarte multã vreme istoricii au considerat istoria secolului al XIX-lea în primul rând din
perspectiva constituirii statelor naþionale. Obsesia pentru problematica naþionalã este
deosebit de pregnantã ºi în discuþiile referitoare la istoria modernã a României. A existat

15. Baldwin, Martin 1999; O�Rourke, Williamson 1999. O altã viziune asupra globalizãrii, care evitã
nominalizarea atât de fermã a unor valuri compacte, la Held, McGrew, Goldblatt, Perraton 2004.

16. Bairoch 1981: 4-10. Desigur, Bulgaria în anul 1913 este un caz extrem din cauza pierderilor
pricinuite de rãzboaiele balcanice, dar diferenþa crescuse de exemplu ºi între Marea Britanie ºi
Portugalia la 3,2:1.

17. Maddison 2003: 262. Diferenþele faþã de þãrile extraeuropene au fost deseori mai mari. Astfel,
în termeni absoluþi diferenþele dintre produsul intern brut pe cap de locuitor al Marii Britanii
ºi al Indiei au crescut de la 1.174 la 4.248 dolari internaþionali Geary-Khamis 1990, iar în
termeni relativi de la 3,2:1 la 7,3:1.
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tendinþa de a evalua orice aspect al acestei istorii mai întâi din punctul de vedere al contribuþiei
sale la constituirea/funcþionarea statului naþional, ºi abia apoi pe baza unor criterii specifice.
În acest context, dupã cum observa Victor Axenciuc, subiectul dezvoltãrii economico-sociale
a României moderne �a fost abordat sau examinat nu atât pe tãrâm economic, prin metode
specifice analizei ºtiinþei economice, cât pe tãrâm politic, istoric ºi mai ales sociologic�18.

Or, majoritatea istoricilor considerã cã bilanþul secolului al XIX-lea a fost extrem de
pozitiv pentru România. Unii dintre ei nu ezitã chiar sã considere cã acesta a fost �Vremea
Renaºterii�19 sau �Trezirea naþionalã�20. Aproape toþi istoricii ar subscrie la o afirmaþie
precum: �Secolul al XIX-lea a fost un veac extraordinar în ceea ce-i priveºte pe români�21 .
La baza acestei evaluãri pozitive stau mai ales realizãrile în constituirea statului naþional
modern, cu momentele-cheie reprezentate de Unirea Principatelor, Independenþã ºi Marea
Unire22. Cu titlu de consecinþã ºi din nevoi de coerenþã a discursului, dacã bilanþul
naþional a fost pozitiv, atunci ºi economic evoluþia trebuie sã fi fost esenþialmente
pozitivã. Iar dacã se acceptã uneori cã nu totul a fost perfect, de vinã au fost mai ales marile
puteri, stãpânirile strãine care au împiedicat pe români sã-ºi punã în valoare potenþialul.

Perioada de la 1848 încoace demonstra un important progres economic comparativ cu
ceea ce fusese înainte. În acelaºi timp, economia ºi societatea cunoscuserã un puternic
proces de modernizare pe cele mai diferite planuri. Totuºi, comparativ cu þãrile din
vestul Europei, datoritã stãpânirilor strãine asupra a aproape jumãtate din teritoriile
româneºti aflate sub dominaþia imperiului austro-ungar ºi a celui rus, ca ºi unor
rãmãºiþe de naturã precapitalistã, societatea româneascã avea o economie slab dez-
voltatã, predominant agrarã, cu o industrie insuficientã ºi un sistem bancar abia
închegat, dependentã într-un înalt grad de capitalul strãin23.

Acest punct de vedere este reprezentativ pentru o anumitã tradiþie de stânga din cultura
româneascã. Totuºi, este simptomatic cã el a fost împãrtãºit ºi de istorici cu sensibilitãþi mai
degrabã liberale, cum ar fi Vlad Georgescu, care în sinteza elaboratã în exil în ultimul
deceniu al regimului Ceauºescu, afirma cã întârzierile în procesul de modernizare a þãrii
s-au datorat în mare mãsurã împrejurãrilor internaþionale neprielnice24. Totuºi, în ciuda
acestor interferenþe, realizãrile au fost apreciabile, au fost aplicate reforme ºi create instituþii,
producþia a crescut, au fost construite cãi ferate, a fost introdusã moneda naþionalã ºi
întemeiatã Banca Naþionalã a României, a înflorit comerþul cu Occidentul, a început
dezvoltarea industriei º.a.m.d. Per total, imaginea de ansamblu este extrem de pozitivã.

Totuºi, existã ºi elemente care tulburã imaginea pozitivã. Relatãrile de epocã prezintã
ºi multe neîmpliniri25. Comparaþiile cu evoluþiile istorice din alte þãri au ºi ele un efect

18. Axenciuc 1997: 210.
19. Acesta este chiar titlul dat pãrþii despre anii 1831-1918 în Georgescu 1992.
20. Titlul capitolului VI în Bulei 1996
21. IR-SC 1998: 194 (capitol de Dan Berindei).
22. De altfel, în introducerea volumului VII din tratatul de istorie al Academiei se precizeazã

foarte clar cã �Naþiunea românã este, de fapt, subiectul principal al lucrãrii, ca ºi frãmântata
devenire modernã ºi mersul cãtre dobândirea cadrului firesc de vieþuire, procese în bunã parte
împlinite în 1878, urmând însã a fi desãvârºite în noua etapã [�] care s-a încheiat glorios în
1918� (IR: VII/I, XIII � text semnat de Dan Berindei).

23. Constantinescu 1997: 336 (capitol de Nicolae N. Constantinescu).
24. Georgescu 1992: 200.
25. Vezi ºi analiza din Iacob, Iacob 1995, mai ales II, 7-20.
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antieuforizant. În consecinþã, destui istorici îºi dau seama cã nu totul a fost pozitiv în secolul
al XIX-lea românesc. Conºtiinþa faptului cã România era slab dezvoltatã comparativ cu
multe alte þãri europene se împacã totuºi greu cu tentaþia de a considera istoria modernã a
þãrii ca o poveste de succes.

În consecinþã, principala strategie discursivã este aceea de a înºirui într-o prezentare
predominant descriptivã diversele sectoare economice � agricultura, industria, comerþul,
cãile de comunicaþie, finanþele ºi sectorul bancar26 �, fiecare cu realizãrile sale, ºi de a
recunoaºte cu jumãtate de gurã cã au fost ºi probleme sau neîmpliniri. Exemplarã pentru
acest mod de abordare este urmãtoarea apreciere referitoare la dezvoltarea industrialã a
României moderne: �Ar fi cu neputinþã sã nu subliniem cursul net ascendent urmat de
industria þãrii, în mai puþin de un secol, de la 1831 ºi pânã la 1914; industrializarea, bazatã
pe ceea ce putea furniza baza de materie primã localã, a urmat o curbã ascendentã continuã,
chiar dacã lentã�27. Dincolo de diversele nuanþe ºi chiar contradicþii interne, imaginea de
ansamblu este global pozitivã, ºi ar putea fi rezumatã în felul urmãtor: intensificarea
contactelor cu Occidentul (dupã Tratatul de la Adrianopol din 1829) a stimulat dezvoltarea
economicã din Principatele Române, îndeosebi producþia agricolã ºi exporturile de cereale;
elitele româneºti au adoptat modelele occidentale, au luptat pentru formarea unui stat
naþional modern ºi au iniþiat un proces de reforme modernizatoare, dintre care un rol central
a revenit reformei agrare din 1864; deºi economia a rãmas predominant agrarã, elementul
cel mai spectaculos al ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea a fost dezvoltarea industriei
româneºti, masiv sprijinitã de stat prin protecþionism vamal ºi legi de încurajare.

Aceste abordãri descriptive lasã puþin loc analizelor comparatiste sau discuþiilor referi-
toare la perspectivele dezvoltãrii economice. Deºi din cultura românã nu lipsesc abordãrile
critice28 � sã ne gândim de exemplu la Neoiobãgia lui Constantin Dobrogeanu-Gherea
(1910) �, analizele cele mai severe au aparþinut unor istorici strãini. Astfel, Daniel
Chirot a interpretat întreaga evoluþie istoricã a României moderne ca aparþinând unei
tipologii (neo)coloniale, în cadrul cãreia structurile economice, sociale ºi politice au fost
adaptate pentru îndeplinirea rolului de periferie a Occidentului29. Efectul negativ cel mai
dramatic a fost situaþia deplorabilã a þãrãnimii, atestatã atât de anchetele economico-sociale
din primul deceniu al secolului XX, cât ºi de rãscoala din 1907. Mulþi istorici strãini
considerã cã dezvoltarea industriei moderne a fost cu totul insuficientã, ºi cã România,
axatã prea mult pe producþia ºi exporturile de cereale, intrase într-o fundãturã econo-
mico-socialã, în cadrul cãreia apãrãtorii structurilor existente aveau capacitatea de a bloca
orice tentative de schimbare modernizatoare30. Dupã o analizã comparativã a situaþiei
diverselor þãri exportatoare de produse agricole, Dieter Senghaas ajunge ºi el la concluzia cã
performanþele economico-sociale ale României au fost slabe ºi cã �într-o asemenea structurã
agrarã extrem de inegalitarã ºi în contextul unei productivitãþi deosebit de reduse exporturile
agricole nu puteau genera impulsuri semnificative de dezvoltare pentru ansamblul economiei�,
astfel încât �o structurã de clasã ºi socialã depãºitã a obstrucþionat potenþialul de dezvoltare�31.

26. Cf. Constantinescu 1997: 177-385 (capitole de Ioana Constantinescu ºi Nicolae N. Constantinescu)
ºi IR: VII/I, 135-166, 595-631 (capitole de Gheorghe Platon ºi respectiv Dan Berindei).

27. Georgescu 1992: 136.
28. O succintã trecere în revistã am realizat în Murgescu 2000a: 2-5. Cu privire la începuturile

româneºti ale teoretizãrii subdezvoltãrii economice, vezi Love 2002: 53-78.
29. Chirot 2004.
30. Milward, Saul 1977: 453.
31. Senghaas 1982: 201.
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Dintre cele douã idei centrale în acest tip de analizã � blocajul în care ar fi intrat dezvoltarea
economico-socialã a þãrii ºi responsabilitatea elitei politice a þãrii pentru acest blocaj �
prima este aproape întotdeauna evitatã de istoricii români, iar cea de-a doua, în rarele
situaþii când este totuºi abordatã, este discutatã mai degrabã din perspective general-morale
decât din punctul de vedere al eficacitãþii economice a politicilor adoptate32.

Unii istorici preferã aprecierile nuanþate: �interesul, capacitatea ºi voinþa claselor
dominante ºi conducãtoare ale þãrii � reprezentate de partidele politice ºi guvernele diri-
guitoare ale politicii economice � pentru menþinerea în ritm alert a prefacerilor, au fost sub
posibilitãþile resurselor naturale ºi economice ale României�33. Alþii, dupã ce recunosc
eventual cã �pe plan intern, realizãrile aceleiaºi clase politice nu au fost la nivelul politicii
sale externe�, subliniazã ferm cã �ritmul lent al progresului lãuntric nu trebuie sã ne facã
a nu vedea ºi laturile pozitive ale politicii interne din veacul al XIX-lea. România veche nu
era desigur o societate democraticã, dar era totuºi una liberalã�, iar per total �iniþiativele de
modernizare ale societãþii româneºti din veacul al XIX-lea au venit de obicei de sus, de la
clasa conducãtoare, cu deosebire de la miezul ei radical, boierimea liberalã�34

Sondajul efectuat de noi a evidenþiat faptul cã majoritatea respondenþilor considerã perfor-
manþa economicã a României în secolul al XIX-lea ca fiind mai degrabã mijlocie spre bunã.

Tabelul II.2. Ierarhizarea perioadei 1800-1914 în istoria economicã a României

 Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 
Studenþi la istorie (% din respondenþi)  26,7 33,3 33,3  6,7 

Profesori de istorie (% din respondenþi) 0 50,0 40,0 10,0 
Profesori de alte specialitãþi (% din respondenþi)  0 30,0 60,0 10,0 

Elevi de liceu (% din respondenþi) 0 75,0 25,0 0 
Total general (% din total respondenþi) 13,8 41,4 37,9  6,9 

Faptul cã aprecierea este mai degrabã pozitivã rezultã ºi din enumerarea elementelor
considerate esenþiale, ºi deci definitorii, pentru situaþia economicã a României în secolul al
XIX-lea: liberalizarea comerþului, crearea instituþiilor moderne, începuturile dezvoltãrii
industriale. Este evident faptul cã percepþia generalã reflectã imaginea general pozitivã din
cultura �mare�. Ideile critice, fie în forma exprimatã de Constantin Dobrogeanu-Gherea, fie
în variantele mai degrabã culturale ale unui Titu Maiorescu (teoria formelor fãrã fond),
rãmân mai degrabã periferice în acest tip de percepþie a secolului al XIX-lea. Chiar ºi atunci
când ele sunt enumerate, se refuzã luarea în considerare a implicaþiilor lor pentru bilanþul
de ansamblu, dupã un principiu al neconsecinþei (ne sequitur) pe care Horia-Roman
Patapievici îl considerã central în funcþionarea culturii moderne din România, din secolul al
XIX-lea ºi pânã în zilele noastre35. În aceste condiþii, chiar ºi specialiºti cunoscãtori ai
complexitãþii situaþiei economice ºi sociale a României moderne, care în alte pãrþi ale
scrierilor lor au inclus ºi aprecieri severe cu privire la performanþele acesteia, se lasã uneori
furaþi de nevoile retorice ale aprecierilor sintetice pozitive:

Secolul al XIX-lea, cunoscut ca �secolul naþionalitãþilor�, a însemnat pentru Principatele
Române, apoi pentru România, o perioadã de adevãratã �renaºtere�. Procesul de

32. Vezi, de exemplu, Constantiniu 1999: 233-239.
33. Axenciuc 1997: 203.
34. Georgescu 1992: 202. De observat cã pentru Victor Axenciuc contribuþia hotãrâtoare la

dezvoltarea modernã a României au adus-o þãrãnimea ºi capitalul extern (Axenciuc 1997: 204).
35. Patapievici 2007: 26-34.
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modernizare, de integrare în Europa vremii, pregãtit de revoluþia lui Tudor, de revoluþia
de la 1848, a fost instituþionalizat în timpul domniei lui Al.I. Cuza, când s-a trecut la
transpunerea în viaþã a programelor ºi proiectelor anterioare, în care organizarea
modernã este orientatã spre împlinirea obiectivelor naþionale.
Cucerirea independenþei de stat a creat condiþii favorabile pentru intensificarea proce-
sului de modernizare, prin consolidarea sistemului politico-instituþional, adoptarea
unei legislaþii de protecþie ºi încurajare a industriei naþionale, promovarea unei politici
vamale în conformitate cu interesele economiei naþionale º.a.
Dupã 1878, obiectivul suprem l-a constituit desãvârºirea unitãþii naþional-statale,
întregul proces de dezvoltare a þãrii având acest þel final. Ritmul înalt de modernizare,
afirmarea României în sud-estul Europei ºi, în general, pe continent, intensificarea
luptei naþionale � atât în þarã, cât ºi în provinciile aflate sub dominaþie strãinã � vor
crea premisele pentru împlinirea idealului naþional.
1918 se constituie ca un corolar al luptei poporului român pentru unitate ºi indepen-
denþã ºi, totodatã, ca deschizãtor de perspective pentru dezvoltarea naþiunii române36.

II.2.2. Impactul Occidentului. Importul de mãrfuri,
mode ºi stiluri de viaþã

Am vãzut anterior faptul cã legãtura cu Occidentul este consideratã decisivã pentru evoluþia
istoricã a României moderne. Existã un consens asupra faptului cã aceastã legãturã a fost
asimetricã, aspectul esenþial fiind adoptarea modelului occidental de cãtre români. Fenomenul
a fost observat încã de la mijlocul secolului al XIX-lea. Alecu Russo consemna: �de la
1835 pânã în 1855, adicã în curs de 20 de ani, mai mult a trãit Moldova decât în cele de pe
urmã douã veacuri [...] ochii ºi gândul pãrinþilor se îndrepta la Rãsãrit, ai noºtri ochi stau
þintiþi spre Apus�37. Teoretizarea deplinã a ideii cã imitarea modelului occidental a fost
esenþialã în sincronizarea românilor cu civilizaþia modernã europeanã a fost realizatã de
Eugen Lovinescu, care aprecia sintetic: �Istoria civilizaþiei române moderne începe însã o
datã cu veacul al XIX-lea, adicã o datã cu integralizarea contactului nostru cu Apusul ºi cu
schimbarea mediului nostru de formaþie; pornitã mai de mult, revoluþia de la 1848 reprezintã
în mod simbolic momentul principal al acestei orientãri intelectuale, economice ºi politice�38.

Deºi ideile lui Lovinescu au generat numeroase polemici în epocã, ele au cãpãtat drept
de cetate în cultura româneascã. Aceasta nu înseamnã însã cã ele sunt integral corecte, nici
în ceea ce priveºte cronologia, nici în afirmaþia cã dimensiunea ideologicã a prevalat ºi a
fost anterioarã dimensiunii economice. Occidentalizarea societãþii româneºti a început încã
înainte de 180039. Ea s-a desfãºurat pe multiple filiere, atât prin legãturile directe pe care
elitele româneºti le-au avut cu Europa Centralã ºi Apuseanã, cât ºi pe filierã otoma-
no-levantinã, mediatã de Istanbul. Au pãtruns în cultura româneascã atât ideile ºi operele
culturale vehiculate în Occident, cât ºi diverse obiecte de consum ºi chiar modele rezidenþiale
de sorginte occidentalã40. La sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi în primele decenii ale

36. Iacob, Iacob 1995 I: 9-10.
37. Russo 1959: 37.
38. Lovinescu 1992: III, 159.
39. Lucrarea clasicã despre aceastã problematicã rãmâne Eliade 1982 (prima ediþie apãrutã în

1898). Importante nuanþãri ºi contribuþii noi: Duþu 1981; Berindei 1991.
40. Vezi, de pildã, observaþiile despre �jardinomania� secolului al XVIII-lea în Theodorescu

1987: II, 145-148.
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secolului al XIX-lea aceste importuri s-au intensificat, fiind stimulate atât de circulaþia
sporitã a oamenilor ºi mãrfurilor, cât ºi de modelele de comportament ºi consum introduse
de armatele de ocupaþie austriece ºi mai ales ruseºti care au stat în Moldova ºi în Þara
Româneascã ani îndelungaþi (1769-1774, 1788-1791, 1806-1812, 1828-1834)41 . Nu în cele
din urmã, o filierã distinctã de occidentalizare a fost cea austriacã în Transilvania, care apoi
a fost prelungitã prin intermediul transilvãnenilor stabiliþi în Þara Româneascã ºi Moldova
de-a lungul secolului al XIX-lea.

Deºi s-au adoptat mai multe legi care erau menite sã interzicã importurile prea costi-
sitoare, impactul lor a fost extrem de modest. Astfel, în plinã interdicþie a importului de
trãsuri, Barbu ªtirbei s-a întors în Þara Româneascã �nu cu una, ci cu douã trãsuri noi,
ambele comandate la Viena�42. Fenomenul i-a afectat nu numai pe marii boieri din capitale,
ci ºi boierimea de provincie. Astfel, vel vistiernicul ªtefanache Bellu a adus la Ploieºti un
pian vienez pentru fiica sa; tot prin intermediul negustorului Zenovie Hagi Pop din Sibiu a
trebuit apoi adus ºi un profesor de pian german, care s-o înveþe pe tânãrã sã cânte la pianul
respectiv43. Nu era un caz izolat, iar fenomenul nu se limita la instrumentele muzicale ºi
dansurile aferente. La Bucureºti ºi la Iaºi au început sã fie deschise magazine în care puteau
fi cumpãrate tot felul de mãrfuri occidentale. De exemplu, �Magazinul de noutãþi ºi mode�
al fraþilor Bogosz oferea la Iaºi în 1833 bijuterii, articole pentru rochii, stofe, porþelanuri,
mobile, tapiþerii, arme de foc, trãsuri (!), ciocolatã, vinuri �strãine�, parfumuri, apã de
colonie, þigarete de Havana44. Tot mai multe articole din vestimentaþia boierilor ºi mai ales
a boieroaicelor au fost importate din Occident. Într-una dintre timpuriile ºarje critice la
adresa adoptãrii modelului occidental, Alecu Russo îi descrie astfel pe tinerii boieri care se
afiºau prin Copou în Iaºii anului 1840: �sentimental culcat într-o elegantã caleaºcã, cu
obiºnuita þigarã în vârful buzelor, cu mâna sprijinitã alene pe bastonaºul elegant, ºi arãtând
trãsurilor care se încruciºeazã cel întâi pantalon al sãu, croit de Ortgier, croitor de Paris,
pãlãria vienezã de la magazinul Mecouli et Comp., ori de la fraþii Bogus, aºa-zise pãlãrii
venite de la Paris, dupã anume comandã�45.

Analiza realizatã de ªtefan Cazimir a evidenþiat secvenþialitatea adoptãrii modelului
occidental. În mod evident, ea a început la nivelul elitei boiereºti, iar în cadrul acesteia
femeile au fost mai receptive decât bãrbaþii ºi tinerii decât bãtrânii46. Anii 1830-1860 au fost
decisivi în ceea ce priveºte boierimea ºi �intelectualii�. Restul societãþii a urmat modelul
elitelor cu o anumitã întârziere ºi în mod parþial.

Adoptarea modelului occidental nu s-a limitat la schimbarea vestimentaþiei ºi însuºirea
unor practici de divertisment ºi consum originare din Occident. Concepþiile despre lume ºi
ideile politice au suferit ºi ele influenþa occidentalã. Chiar naþionalismul ºi preocuparea
romanticã pentru trecut ºi folclor erau tot imitaþii ale unui model practicat deja în Europa
Apuseanã. Într-un fel, s-ar putea spune cã statul modern a fost aplicaþia cea mai importantã
a modelului occidental pe plaiurile româneºti. Constituþia din 1866 a fost dupã model
belgian, iar codurile de legi dupã model francez. Majoritatea instituþiilor, de la cele
economice pânã la cele culturale, au preluat modele occidentale. Multe dintre aceste
instituþii, ca ºi ramuri economice întregi, au început sã funcþioneze nu numai prin copierea

41. Djuvara 1995: 95-138, 305-333.
42. Georgescu 1992: 120.
43. Rachieru 2000: 53.
44. Georgescu 1992: 120.
45. Russo 1959: 308.
46. Cazimir 1985:71-73.
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lor dupã modele deja existente, ci ºi printr-un aport direct al unor oameni ºi capitaluri
provenite din Occident. Este bine cunoscut rolul primordial al capitalului strãin în construirea
cãilor ferate ºi în dezvoltarea industriei petroliere. Mai rar este invocat rolul sãu în
funcþionarea pur ºi simplu a statului român. Încã de la începutul domniei sale, Alexandru
Ioan Cuza a fost conºtient cã politica sa putea fi finanþatã numai prin apelul al împrumuturi
externe, iar emisarii sãi au început sã sondeze în acest sens pe oamenii politici ºi de afaceri
din Occident47; dupã începutul realizat în 1864, contractarea unor împrumuturi externe a
devenit o practicã obiºnuitã48. Bugetele au crescut apreciabil, de peste 20 de ori din 1859
pânã în 191449. Statul a devenit astfel un puternic agent de redistribuire a venitului naþional,
precum ºi o atracþie existenþialã pentru reprezentanþii elitelor; este de reflectat dacã atragerea
fiilor de negustori ºi intelectuali spre cariere politico-administrative nu a reprezentat o
slãbire a potenþialului de dezvoltare burghezã a societãþii româneºti.

Din punct de vedere strict economic, adoptarea modelului occidental a însemnat în
primul rând creºterea importurilor. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, deºi au
crescut cantitativ, importurile au fost destul de clar orientate spre nevoile de consum ale
boierimii ºi, în consecinþã, au rãmas relativ moderate ca pondere în ansamblul economic.
Mãrfurile importate au fost diverse, pe primul loc situându-se produsele manufacturate
(îndeosebi þesãturile de bumbac), zahãrul, untdelemnul, bumbacul, colonialele, citricele,
fierul etc.50. Dupã 1850, dintr-o multitudine de motive, pe lângã mãrfurile destinate
consumului boierilor ºi târgoveþilor, încep sã se importe ºi obiecte necesare gospodãriei
þãrãneºti, cum ar fi fierul, coasele, ceaunele etc.51. În consecinþã, în anii 1850 a avut loc o
primã creºtere semnificativã a importurilor, urmatã apoi de alte creºteri în anii 1860 ºi dupã
1875, dupã intrarea în vigoare a convenþiei comerciale cu Austro-Ungaria. Invazia impor-
turilor în perioada aplicãrii acestei convenþii, mai pronunþatã desigur în oraºe, este plastic
descrisã de Ion Ghica, altfel adept al liber-schimbismului:

Bucurescii a fost nu demult un adevãrat centru manufactorial, astãzi însã este un oraº
exclusivamente de consumaþiune ºi de petrecere; prãvãlie de prãvãlie, cârciumã de
cârciumã, grãdinã de grãdinã ºi complet de complet [�] toate pline de marfã strãinã
ºi de bere nemþeascã; var ºi cãrãmidã, sticlã ºi lemn, unt ºi zarzavaturi ne vin de peste
nouã mãri ºi nouã þãri; în casa cea mai modestã ca ºi în palatul cel mai somptuos, de
la Vlãdicã pânã la opincã, din duºumea pânã-n tavan, din tãlpi pânã-n creºtet nu poþi
gãsi un pat, un pahar, un scaun, un ºervet, o cizmã, o cãciulã care sã nu fie adusã gata
din strãinãtate. În þara cânepei sacii ºi sfoara le cumpãrãm de la nemþi!52.

Dincolo de exagerãrile inevitabile poate în focul creaþiei literare, sporul importurilor
este lesne de observat ºi din studiul statisticilor.

47. Zane 1980: 219-231.
48. Dobrovici 1934; tabele sintetice în Axenciuc: III, 707-713.
49. Axenciuc III: 618-620.
50. Buºe 1976: 67. Pentru profilul oarecum diferit al importurilor din ºi prin Transilvania, vezi

Penelea 1973: 45-55.
51. Popovici 1963: 379 (capitol de N. Corivan ºi C. Turcu).
52. Ghica 1879: 579.
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Tabelul II.3. Evoluþia importurilor României, 1832-1914
(medii anuale, milioane lei 1867)

1832-1837  22 
1850-1854  32 
1855-1859  54 
1860-1864  70 
1865-1869  75 
1871-1875 103 
1876-1880 267 
1881-1885 293 
1886-1890 330 
1891-1895 395 
1896-1900 327 
1901-1905 299 
1906-1910 409 
1911-1914 575 

Surse: Bãicoianu 1904: I/1, 56; Lampe, Jackson 1982: 103; Axenciuc III: 394-401.

În ciuda fluctuaþiilor foarte puternice � de remarcat scãderea drasticã din anii 1899-1903 �,
tendinþa crescãtoare a importurilor în secolul al XIX-lea este evidentã. Semnificativ este
faptul cã ele au continuat sã creascã ºi dupã aplicarea tarifului vamal protecþionist din 1886,
în pofida rãzboiului vamal cu Austro-Ungaria. Pânã la acest episod, Austro-Ungaria a
deþinut locul I în importurile româneºti, fiind urmatã de Marea Britanie, ºi apoi � cu poziþii
schimbãtoare � de Franþa, Imperiul Otoman ºi Germania. Dupã 1886, în cei mai mulþi ani
pe primul loc s-a situat Germania, urmatã de Austro-Ungaria ºi Marea Britanie; trebuie
remarcat faptul cã în toatã perioada ponderea combinatã a primilor trei parteneri externi a
depãºit 70% din valoarea totalã a importurilor româneºti53. Pe categorii de mãrfuri, textilele
s-au situat pe primul loc în toþi anii pânã în 1906, fiind surclasate apoi de metale ºi
produsele din metal; ponderi semnificative au avut ºi articolele de pielãrie ºi încãlþãminte,
fructele exotice, produsele industriei alimentare (fãinã, zahãr, dulciuri etc.), hârtia ºi
derivatele ei, uleiurile ºi grãsimile, sticlãria etc.54. În cazul unora dintre aceste mãrfuri,
ponderea importurilor a scãzut dupã adoptarea politicii vamale protecþioniste ºi dezvoltarea
unei industrii prelucrãtoare în România. Totuºi, per total succesul politicii protecþioniste ºi
de încurajare a dezvoltãrii industriei a fost mai degrabã moderat.

Importurile din Occident au fost deci unul dintre factorii cei mai importanþi care au
influenþat dezvoltarea economicã a României pânã la primul rãzboi mondial. Ele au fost
totodatã stimul ºi sfidare. Stimul pentru adoptarea unor modele moderne, sfidare pentru cã
au subminat producþia meºteºugãreascã tradiþionalã ºi au creat o presiune apreciabilã asupra
balanþei comerciale ºi de plãþi externe a României.

II.2.3. Impactul Occidentului. Exporturile româneºti de cereale

Existã un consens cã instituirea contactelor cu Occidentul le-a prilejuit Principatelor Române
sporirea spectaculoasã a exporturilor de cereale spre Occident. În mod obiºnuit, transformarea

53. Axenciuc III: 535.
54. Tabele anuale detaliate în Axenciuc III: 384-424. Vezi ºi comentariile referitoare la concurenþa

fãcutã de importuri producþiei meºteºugãreºti din România în Zane 1970: 123-152.
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þãrii într-o economie de export este legatã de Tratatul de la Adrianopol, respectiv de
liberalizarea comerþului exterior al Principatelor prin articolul 5 al Tratatului de pace
ruso-otoman din 2/14 septembrie 182955. Adepþii acestei idei se bazeazã pe comparaþia
dintre situaþia anterioarã anului 1829 ºi cea din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
precum ºi pe datele statistice (relativ abundente dupã 1859), care atestã sporul semnificativ
al cantitãþilor ºi primatul categoric al cerealelor printre mãrfurile exportate. Printr-un
raþionament de tipul post hoc, ergo propter hoc, ei conchid cã sporul exporturilor de cereale
s-a datorat prevederii din Tratatul de la Adrianopol.

Existã însã ºi alte puncte de vedere, care tind sã punã sub semnul întrebãrii însemnãtatea
acestui tratat. De exemplu, Nicolae N. Constantinescu a afirmat cã Principatele au exportat
cereale spre Occident încã înainte de 182956, dar opinia sa a rãmas minoritarã fiind de altfel
puþin susþinutã de izvoarele istorice. Mai serioase sunt obiecþiile lui John Lampe, care a
observat faptul cã în anii 1830-1860 exporturile româneºti de cereale nu au fost prea mari:

Accesul eratic, în general limitat, al grânelor româneºti pe pieþele vest-europene
înainte de 1860 poate ajuta în explicarea creºterii lente a cultivãrii cerealelor pe
rezervele senioriale de pe domeniile boiereºti. Cercetãrile mai vechi au fãcut de regulã
presupunerea falsã cã ele au crescut rapid dupã 1830 ºi au citat ca dovadã premisa în
egalã mãsurã incorectã a unor înfloritoare exporturi de cereale spre Marea Britanie ºi
Franþa. Chiar ºi pe domeniile din Moldova, unde expansiunea rezervelor boiereºti a
fost mai rapidã decât în Þara Româneascã, la mijlocul anilor 1840 suprafaþa cultivatã
pe rezerve depãºea doar cu puþin totalul loturilor þãrãneºti. Înainte de 1850, exporturile
moldoveneºti de cereale au continuat sã fie canalizate la Istanbul pentru consum sau sã
fie reexportate spre Mediterana rãsãriteanã exceptând un an excepþional, 1847 [�]
Deºi cifrele exacte lipsesc pentru cei mai mulþi ani, achiziþiile britanice probabil nu
constituiau mai mult de 5% din exporturile moldoveneºti de cereale înainte de 1852.
Importurile franceze au depãºit acest mic procentaj doar în 1843, când penuria din
Algeria a atras circa 10% la Marsilia. În cea mai mare parte a anilor 1830 ºi 1840,
circa 90% din exporturile moldoveneºti de cereale par sã fi fost împãrþite între
destinaþiile otomane, habsburgice ºi italiene57.

Cercetãrile lui Paul Cernovodeanu cu privire la comerþul româno-britanic, deºi nu se
raporteazã la punctul de vedere al lui John Lampe, confirmã observaþiile referitoare la
începuturile dificile ºi mediocre ale exporturilor de cereale spre Marea Britanie. Astfel,
pânã în 1846 corãbiile englezeºti au încãrcat la Galaþi ºi Brãila doar cantitãþi foarte mici, care
nu au depãºit 1.000 de tone decât în 1844; dacã luãm în considerare ºi corãbiile provenind

55. Am argumentat impactul limitat al Tratatului de la Adrianopol ºi faptul cã exporturile de
cereale cãtre Occident cresc masiv abia de pe la 1860 în Murgescu 2007, unde sunt ºi trimiteri
la sursele tuturor cifrelor invocate în acest subcapitol.

56. Constantinescu 1991: 88. De altfel, acelaºi autor este inconsecvent, reiterând într-un alt loc
aprecierile tradiþionale despre însemnãtatea Tratatului de la Adrianopol, care ar fi desfiinþat
presupusul monopol comercial otoman ºi le-ar fi îngãduit �principatelor sã-ºi mãreascã volumul
produselor agricole disponibile pentru piaþa europeanã� (Constantinescu 1991: 97). Mai
interesante sunt informaþiile culese ºi comentariile aceluiaºi autor cu privire la faptul cã la
sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi la începutul secolului al XIX-lea armatele de ocupaþie ruse
ºi austriece ar fi stimulat producþia cerealierã ºi vânzarea cerealelor respective (Constantinescu
1991: 88).

57. Lampe, Jackson 1982: 104.
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din Insulele Ioniene (aflate sub autoritate britanicã), atunci cantitãþile totale au variat între
3.000 ºi 6.000 tone în anii 1839-1845, excepþie fãcând anul 1844, când totuºi nu au depãºit
10.000 tone58. Aceste ordine de mãrime confirmã observaþia lui John Lampe, cã pentru
Principatele Române cererea englezã de cereale a fost marginalã înainte de 1846; desigur,
nu este exclus faptul cã unele dintre cerealele transportate la Istanbul erau apoi reexportate
spre Marea Britanie, dar ponderea unui asemenea reexport este imposibil de evaluat în
actualul stadiu de cunoºtinþe. Pe de altã parte, datele pe care le avem despre exporturile
totale de cereale ale Principatelor în anii 1830-1845 indicã variaþii foarte mari de la un an
la altul ºi cantitãþi care, deºi au crescut comparativ cu secolele XVI-XVIII, rãmân modeste
comparativ cu cele documentate pentru a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Astfel, în
1832 ºi 1833 Moldova a exportat sub 11.000 de tone de cereale, ceea ce era mai puþin decât
media anilor 1812-1819; este adevãrat, în 1836 se exportau deja un total de peste 41.000 de
tone, iar în anii urmãtori tendinþa crescãtoare a continuat, dar cu variaþii de la un an la altul
în funcþie de nivelul recoltei. Totuºi, pânã în 1846 nici mãcar în cel mai bun dintre ani
exporturile totale de cereale ale Moldovei nu au depãºit 100.000 de tone59. Pentru Þara
Româneascã nu dispunem de date statistice la fel de numeroase; ºtim totuºi cã în 1840 au fost
exportate prin Brãila circa 61.700 de tone de cereale încãrcate de 651 de corãbii, majoritatea
otomane ºi greceºti60. Câþiva ani mai târziu, în 1845, cele 542 de corãbii care au ieºit din portul
Brãila aveau un tonaj total de numai de 96.627 de tone61, ceea ce înseamnã cã exporturile
de cereale erau inferioare acestei cantitãþi. Aceste date fragmentare ne indicã atât faptul cã
în anii 1830-1845 exporturile totale ale Þãrii Româneºti au fost comparabile cantitativ cu
cele ale Moldovei, cât ºi faptul cã tendinþa de creºtere a fost realã, dar limitatã ca amploare.

Pragurile cantitative conturate înainte de 1846 au fost depãºite în deceniul urmãtor, când
o parte crescândã a exporturilor româneºti de cereale s-a îndreptat spre Regatul Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei. Liberalizarea importurilor britanice de cereale a fost importantã,
dar la fel de importante au fost ºi situaþiile speciale din aceastã perioadã, cum a fost
foametea din Irlanda din anii 1845-1851 sau rãzboiul Crimeii (1853-1856). Astfel, în 1847,
exporturile totale Moldovei au ajuns la circa 100.000 de tone cereale, dintre care circa
40.000 de tone s-au îndreptat spre Marea Britanie62. Creºterea a continuat în cea mai mare
parte a deceniului urmãtor, exporturile totale ale celor douã principate variind � cu excepþia
anilor foarte proºti � între 200.000 ºi 500.000 de tone63. În cadrul acestor exporturi,
porumbul s-a aflat de regulã pe primul loc, urmat de grâu, în timp ce ponderea combinatã
a celorlalte cereale (secarã, mei, orz) nu a depãºit de regulã 15%.

Este timpul sã sintetizãm informaþiile cantitative referitoare la exporturile româneºti de
cereale din anii 1830-1860: exporturile au fost relativ modeste în anii 1830, au cunoscut

58. Cernovodeanu 1986: 90-91, 121-123.
59. Buºe 1976: 26, 56.
60. Filitti 1915: 223.
61. Platon 1999: 227-228.
62. Popovici 1963: 344 (capitol de N. Corivan ºi C. Turcu); Cernovodeanu 1986: 123.
63. ªi pentru acest deceniu informaþiile disponibile sunt mai bune pentru Moldova, cele mai

importante studii fiind Popovici 1963: 380-382 (capitol de N. Corivan ºi C. Turcu) ºi Buºe
1976: 100 (tabel cu totaluri anuale, care indicã exporturi ce au variat între circa 60.000 ºi
circa 190.000 de tone). Pentru Þara Româneascã lipsesc studiile concludente, dar un ordin de
mãrime poate fi estimat acceptând cã exporturile de cereale ale principatului muntean au
crescut în anii 1846-1860 mai rapid decât cele ale Moldovei, ajungând de la o relativã paritate
la mijlocul anilor 1840 la un raport de 1,5-2: 1 la sfârºitul anilor 1850 (raport sugerat ºi de
informaþiile despre valoarea exporturilor celor douã Principate).
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apoi o fazã de creºtere în 1839-1845, fãrã a depãºi însã 100.000 de tone anual pentru nici
unul dintre cele douã Principate, ºi au sporit masiv dupã 1846, când volumul total al
exporturilor de cereale al celor douã Principate a depãºit pragul celor 200.000 de tone.
Pentru comparaþie, sã menþionãm cã în 1861 Principatele Unite au exportat un total de
circa 533.000 de tone cereale, cã în anii 1862-1866 media exporturilor a fost deja de
674.000 de tone, cã pragul de un milion de tone a fost depãºit în 1871, pragul de 2
milioane de tone în 1893, cã exporturile cele mai mari de dinainte de primul rãzboi
mondial au fost realizate în 1911 cu aproape 3,9 milioane de tone, ºi media anilor
1911-1913 a fost de 3,15 milioane de tone64. În mod evident, cea mai mare parte a
creºterii exporturilor de cereale a avut loc dupã 1860. În anii 1830-1860, exporturile
de cereale ale Principatelor Române au crescut, dar nivelul lor nu a depãºit în nici un an
20% din media anilor 1911-1913.

Surse: Murgescu 2007; Axenciuc: III, 369-373; Adam, Marcu 1959: 268-269. Pentru
1831-1870 medii estimate pe baza unor date fragmentare.

Figura II.1. Evoluþia exporturilor româneºti de cereale în secolul al XIX-lea

Aceste date, care confirmã pe deplin observaþiile lui John Lampe, pun sub semnul
îndoielii impactul Tratatului de la Adrianopol. Evident, tratatul în sine nu a determinat
creºterea imediatã a exporturilor româneºti de cereale. Dacã mai avem în vedere ºi
faptul cã în anii 1830-1845 cele mai multe dintre exporturi s-au îndreptat spre Istanbul,
este limpede cã nivelul exporturilor nu a fost determinat de prevederile tratatelor
internaþionale, ci de factorii economici. În cazul concret al unui flux comercial
esenþialã este marja de profit, ce rezultã din diferenþa dintre preþul la care se vând
mãrfurile ºi suma preþului la care aceste mãrfuri au fost cumpãrate ºi costurile totale ale
realizãrii operaþiunilor comerciale (incluzând aici costul transporturilor, taxele, do-
bânzile pe capitalul împrumutat etc.).

64. Axenciuc III: 369-373.
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În mod logic, primul punct de investigat ar trebui sã fie preþurile cerealelor pe pieþele
europene ºi în porturile dunãrene. Vom prefera totuºi sã ne referim mai întâi la unele aspecte
þinând de infrastructura comerþului cu cereale. În liniile sale esenþiale, aceastã infrastructurã
a fost pusã la punct în anii 1830. Astfel, Brãila ºi Galaþii au primit regimul de porto-franco ºi
au atras importante comunitãþi de negustori din Europa Mediteraneanã ºi Apuseanã65. În 1836
a fost numit primul viceconsul britanic la Galaþi, iar în 1837 un viceconsul britanic a fost
trimis ºi la Brãila, ambii agenþi diplomatici având ºi misiunea de a stimula comerþul britanic
în aceste porturi66. Ziarele comerciale ºi bursa de cereale au facilitat circulaþia informaþiei
economice ºi au micºorat costurile de tranzacþie. Chiar dacã îmbunãtãþirea reþelei de drumuri
ºi a infrastructurii portuare s-a produs doar gradual într-o perioadã mult mai lungã, ºi în
aceastã privinþã începuturile au fost fãcute încã din anii 1830.

Putem reveni acum la problema crucialã: preþurile cerealelor pe pieþele europene67 .
Dincolo de variaþiile locale sau anuale, preþurile britanice au fost cele mai mari din Europa
secolului al XIX-lea. Astfel, preþul mediu al grâului a depãºit 20 de lire sterline pe tonã în
anii 1801-1815, a scãzut apoi la 14 lire ºi 5 ºilingi în media anilor 1821-1825, a crescut la
15 lire ºi 10 ºilingi în media anilor 1826-1830 (ceea ce explicã liberalizarea relativã a
importurilor în 1828) ºi a variat între 13 ºi 14 lire sterline pe tonã în anii 1831-1870, fiind
stabilizat mai întâi de sistemul taxelor de import în scalã mobilã introdus în 1828, apoi de
liberalizarea importurilor dupã 184668. În þãrile Europei continentale preþul grâului a fost de
regulã mai mic: în Franþa mediile au variat între echivalentul a 10-12 lire pe tonã în anii
1825-1850, iar în Italia preþurile medii au variat între 7,5 ºi 9 lire pe tonã în anii 1826-1845,
crescând apoi la o medie de 10 lire ºi 5 ºilingi în 1846-1850. Trebuie semnalat cã dupã 1846,
în parte datoritã importurilor în creºtere ale Marii Britanii, în parte datoritã crizelor proprii
din anii 1846-1848 ºi a avansurilor industrializãrii, preþurile din Europa continentalã au
început sã se apropie de cele britanice, fãrã însã a le egala. Astfel, în 1851-1855, în Franþa,
preþul mediu al grâului a fost echivalentul a 13 lire ºi 5 ºilingi, iar în Italia echivalentul a
12 lire ºi 6 ºilingi. Pentru comparaþie, la Brãila ºi Galaþi preþul grâului a variat între 13-18
ºilingi pe quarter în anii 1836-1838, a depãºit 20 de ºilingi pe quarter în 1839 ºi a variat apoi
considerabil în anii 1840, între 15 ºi 32 de ºilingi pe quarter69. Prin urmare, în 1836-1838
preþul grâului era la Brãila ºi Galaþi cam un sfert din preþul mediu britanic ºi cam jumãtate
din preþul italian; deºi dupã 1839 se poate observa un uºor proces de apropiere, în anii 1840
preþurile din porturile dunãrene au continuat sã fie de 2-3 ori mai mici decât cele britanice
ºi de 1,5-1,8 ori mai mici decât cele italiene. Mai mult, preþurile de la Brãila ºi Galaþi au
fost în anii 1830 mai mici decât cele din Rusia, care era principalul exportator de cereale la
nivel european70 . Deci, din punctul de vedere al diferenþei de preþuri, Principatele Române
ar fi trebuit sã exporte masiv cereale încã din anii 183071.

65. Principalele monografii ale celor douã porturi în perioada de referinþã sunt Giurescu 1968 ºi
Buºe 1976. Pentru ansamblul reglementãrilor fiscal-vamale, indispensabilã rãmâne Bãicoianu
1904.

66. Cernovodeanu 1986: 82-88. Mai nou, Ardeleanu 2008.
67. Informaþiile cantitative din acest paragraf se bazeazã pe datele din Mulhall 1903: 469.
68. Pentru regimul importurilor de cereale în Marea Britanie vezi Bairoch 1976a: 40-43, 190-193.
69. Cernovodeanu 1986: 92, 123-124, 149.
70. În Rusia, preþul mediu al grâului a variat între 6-7 lire pe tonã în anii 1830 ºi a crescut la peste

8 lire pe tonã dupã 1846 (Mulhall 1903: 469).
71. Aceastã posibilitate mai degrabã teoreticã trebuie imediat nuanþatã în ceea ce priveºte posibilitatea

exporturilor spre Marea Britanie. Sistemul britanic al taxelor de import în scalã mobilã, aplicat
din 1828 pânã în 1846, fãcea ca marjele de profit pentru negustorii care aduceau cereale în
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O explicaþie adusã deseori pentru performanþa scãzutã a exporturilor româneºti din anii
1830-1860 a fost cea a avatarurilor amenajãrii canalului Sulina ºi ºicanele autoritãþilor
ruse, care efectuau controlul sanitar la gurile Dunãrii ºi percepeau diverse taxe de trecere72.
Cât de mult au contat aceste dificultãþi ºi ºicane este greu de calculat. În lipsa unor studii
aplicate, care sã le mãsoare impactul asupra afacerilor diverºilor negustori, vom postula
totuºi cã ele nu au influenþat semnificativ volumul comerþului. Dacã îngrijirea defectuoasã
a braþului Sulina ar fi fost atât de gravã, atunci ar fi trebuit ca un numãr foarte mare de
corãbii sã eºueze sau sã naufragieze în Deltã; deºi asemenea evenimente nu au lipsit,
informaþiile disponibile pânã acum documenteazã mai degrabã faptul cã anual sute de
corãbii au trecut cu succes prin gurile Dunãrii, fãrã ca pierderile sã fie neobiºnuit de mari.
Dacã taxele impuse în Deltã de autoritãþile ruse ar fi fost atât de mari încât sã elimine
posibilitãþile de a obþine profit, atunci negustorii care ar fi suferit o datã din cauza acestor
ºicane fie ar fi dat faliment, fie s-ar fi reorientat spre alte destinaþii. Or, informaþiile
disponibile pânã acum aratã numeroase cazuri de negustori care au continuat afacerile ani
de-a rândul ºi nici nu au dat faliment. Aceste observaþii ne întãresc opinia cã nu ºicanele
ruse sunt cu adevãrat responsabile pentru înfrânarea relativã a creºterii exporturilor ro-
mâneºti de cereale din primele decenii de dupã Tratatul de la Adrianopol.

Atunci care a fost motivul principal pentru care Principatele nu au exportat cantitãþi mai
mari de cereale în anii 1830-1860? Surprinzãtor sau nu, problema cea mare a fost producþia
insuficientã. Stefan Welzk a observat încã de mai multã vreme faptul cã nivelul exporturilor
româneºti de cereale a depins în mai mare mãsurã de variaþiile producþiei decât de preþuri.
Pentru anii 1898-1910 el a calculat la grâu o corelaþie de 0,86 între volumul exportului ºi cel
al producþiei aceluiaºi an (doar 0,31 corelaþia dintre volumul exportului ºi cel al producþiei
anului precedent), iar la porumb o corelaþie de doar 0,18 între volumul exportului ºi cel al
producþiei aceluiaºi an, dar 0,88 corelaþie între volumul exportului ºi cel al producþiei anului
precedent. Aceastã diferenþiere era într-un fel de aºteptat, deoarece grâul se recolta la
începutul verii ºi putea fi exportat încã în acelaºi an, în timp ce porumbul se recolta prea
târziu toamna pentru a mai fi exportat înainte de venirea iernii ºi îngheþarea Dunãrii. În felul
acesta, corelaþia export-producþie era mult mai puternicã decât corelaþia export-preþuri
(�0,63), calculatã prin raportarea preþurilor de export ºi la cantitatea reþinutã pentru
consumul intern73. Desigur, calculele lui Stefan Welzk se referã la o perioadã relativ târzie;
existã însã destule indicii cã ideea lor centralã, ºi anume faptul cã volumul exporturilor a
fost influenþat mai mult de volumul producþiei decât de variaþiile preþurilor, este valabilã ºi

Marea Britanie sã varieze foarte mult de la un an la altul, în funcþie de nivelul preþului de pe
piaþa internã din acest stat (Menzel 1988: 442). Concret, dacã preþul britanic al grâului
creºtea la peste 73 ºilingi pe quarter, taxa vamalã era de numai un ºiling, ceea ce înseamnã cã
negustorului îi rãmâneau 72 de ºilingi din vânzarea unui quarter de grâu; dacã preþul britanic
era între 70 ºi 71 de ºilingi pe quarter, taxele vamale erau de 10 ºilingi ºi 8 penny, iar la preþuri
mai scãzute taxele creºteau gradual, ajungând la nivelul de 34 ºilingi ºi 8 penny dacã preþul
britanic era între 52 ºi 53 de ºilingi pe quarter, ceea ce înseamnã cã în acest caz negustorului
îi mai rãmâneau numai circa 14-15 ºilingi din vânzarea unui quarter de grâu. Acest sistem
fãcea ca media multianualã a preþurilor sã fie puþin relevantã pentru oportunitãþile reale de
afaceri. Totuºi, se cuvine sã observãm faptul cã Marea Britanie a importat cereale în toatã
perioada de funcþionare a sistemului taxelor în scalã mobilã ºi cã în nici un an importurile nu
au scãzut sub 150.000 de tone (Mitchell 2003: 403).

72. Cernovodeanu 1986: 69-96, 108-119.
73. Welzk 1982: 39.
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pentru restul secolului al XIX-lea. Astfel, în iarna anului 1831, în contextul unei dispute cu
guvernatorul rus Kisseleff, care considera prioritarã asigurarea consumului intern, boierii
interesaþi de exportul de cereale au argumentat cã din recolta anului 1830 erau disponibile
pentru export (dupã scãderea cantitãþilor estimate pentru consumul intern ºi pentru sãmânþa
necesarã urmãtorului ciclu productiv) 12.791 de chile de grâu ºi secarã ºi 41.730 de chile de
porumb74 , deci un total de circa 15-16.000 de tone; aceste cantitãþi, reprezentau circa o ºeptime
din consumul intern ºi circa o optime din producþia totalã, erau doar cu foarte puþin mai mari
decât volumul exporturilor moldoveneºti de cereale din anii 1812-1819 (o medie anualã de
circa 15.000 de tone). Douã concluzii se impun. Una priveºte perioada anterioarã: informaþia
din 1830 sugereazã cã ºi înainte de 1829 volumul relativ mic al exporturilor fusese determinat
mai puþin de injoncþiunile otomane ºi probabil mai mult de mediocritatea capacitãþii
productive proprii. Cea de-a doua, mai importantã, este aceea cã nivelul producþiei docu-
mentat pentru anul 1830 � echivalentul unui total de circa 110-120.000 de tone75 - era prea mic
pentru a îngãdui exporturi cu adevãrat spectaculoase. Alte dezavantaje erau preponderenþa
copleºitoare a porumbului asupra cerealelor cerute în mai mare mãsurã pe pieþele externe
(grâul, secara) ºi faptul cã þinuturile care aveau disponibilitãþile cele mai mari de export (pe
locul întâi Dorohoi, pe locul al doilea Roman) nu erau ºi cele mai bine plasate din punctul
de vedere al posibilitãþilor de transport. Chiar ºi estimãrile mult mai optimiste împãrtãºite
în 1834 de marele logofãt Alexandru Ghica lui Charles de Bois-le-Comte, care indicã o
producþie totalã de circa 300.000 de tone de cereale anual, asupra cãrora emisarul francez
emite serioase rezerve76 , indicã faptul cã potenþialul de export al Moldovei era încã modest.
Nici în cazul Þãrii Româneºti situaþia nu era mult mai bunã: datele strânse în 1834 de
Bois-le-Comte indicã pentru anii 1831-1833 variaþii ale producþiei totale de cereale între
circa 620.000 de tone ºi circa 950.000 de tone, cu o medie ceva mai micã de 750.000 de
tone anual; dacã scãdem consumul intern, disponibilul de export era sensibil mai mic de
100.000 de tone anual77.

Este astfel evident faptul cã, în primii ani de dupã 1829, piedica cea mai mare pentru
exporturile româneºti de cereale era producþia insuficientã. Aceastã observaþie ni se pare
importantã ºi pentru evaluarea situaþiei de dinainte de 1829. Nici înainte de 1829 piedica
principalã în calea exporturilor româneºti de cereale nu au fost restricþiile otomane, ºi cu
atât mai puþin un imposibil de documentat �monopol comercial otoman�; problema
principalã era ºi atunci slabul potenþial productiv propriu, care, asociat cu marea capacitate
de absorbþie a Istanbulului, fãcea ca exporturile româneºti sã nu se îndrepte mai departe în
lumea mediteraneanã sau spre Occident. De altfel, Istanbulul a rãmas principalul debuºeu
pentru cerealele româneºti ºi în primele decenii de dupã 1829.

Dar dacã impactul Tratatului de la Adrianopol asupra exporturilor româneºti de cereale
a fost limitat, nu este mai puþin adevãrat cã în anii 1830-1870 au crescut treptat atât cererea
din Europa Apuseanã, cât ºi potenþialul productiv al Principatelor Române ºi nivelul
exporturilor lor. Eºalonat pe o perioadã relativ mare de timp, sporul producþiei cerealiere
a fost considerabil. El a fost obþinut mai ales pe cale extensivã, prin creºterea suprafeþelor

74. Istrati 1973: 215.
75. Aproximarea derivã dintr-o anumitã nepotrivire a totalurilor indicate în tabelul sumativ din

Istrati 1973: 215.
76. Cãlãtori-XIX: III, 136.
77. Cãlãtori-XIX: III, 104-105. De remarcat cã aceste cifre sunt sensibil mai mari decât cele la

care a ajuns Corfus 1969: 339-343, ale cãrui cifre indicã pentru anii 1831-1833 o medie
anualã de circa 409 de milioane de ocale, adicã doar puþin peste 500.000 de tone.
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cultivate cu cereale ºi a forþei de muncã folosite în agriculturã ºi într-o mãsurã mai micã pe
cale intensivã, prin creºterea productivitãþii. În prima fazã, sporul a fost mai rapid pentru
Moldova, unde producþia a ajuns la circa 300.000 de tone în 1850 ºi la circa 450.000 de tone
în 186078. În cazul Þãrii Româneºti, evaluarea sporului este îngreunatã de divergenþele
dintre cifrele diverselor surse cu privire la producþia de la începutul anilor 1830; dincolo de
aceste neconcordanþe, pentru începutul intervalului putem constata în mod ferm faptul cã în
1850 producþia ajunsese la circa 800.000 de tone, iar în 1861 a ajuns la circa un milion de
tone79. Dacã pentru anii 1830-1860 informaþiile cantitative sunt uneori problematice, pentru
perioada de dupã 1862 avem situaþii anuale ale producþiei de cereale80. Aceste informaþii
mai bogate ne îngãduie sã folosim în analizã mediile pe câte cinci ani, care permit atenuarea
impactului fluctuaþiilor aleatorii de la un an la altul ºi surprinderea mai clarã a evoluþiilor
pe termen mediu ºi lung; pe baza acestor medii, putem constata cã în circa o jumãtate de
secol producþia totalã de cereale a crescut de la 1,7 milioane de tone în 1862-1866 la circa
6,2 milioane de tone în 1911-1915, adicã de mai mult de 3,6 ori. Creºterea a fost ceva mai
accentuatã la grâu (0,5 milioane de tone în 1862-1866 ºi 2,2 milioane de tone în 1911-1915)
decât la porumb (0,8 milioane de tone în 1862-1866 ºi 2,8 milioane de tone în 1911-1915),
care totuºi a rãmas pe primul loc în majoritatea anilor81. În mod evident, cea mai mare parte
a creºterii producþiei cerealiere se plaseazã dupã 1860, ceea ce explicã ºi expansiunea relativ
târzie a exporturilor.

Surse: Corfus 1969: 338-376; Corfus 1982: 338-360; Popovici 1963: 106 (capitol de
Ecaterina Negruþi); Axenciuc: II, 519; pentru exporturi, vezi figura II.1.

Figura II.2. Exporturile în raport cu producþia de cereale în Principate/România
în secolul al XIX-lea

78. Popovici 1963: 106 (capitol de Ecaterina Negruþi).
79. Datele fragmentare pentru producþia de cereale a Þãrii Româneºti au fost puse laolaltã de

Corfus 1969: 338-379 ºi Corfus 1982: 338-360.
80. Axenciuc: II, 515-516.
81. Axenciuc 1997: 109.
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Faptul cã nivelul exporturilor a depins în primul rând de capacitatea de producþie nu
trebuie sã ne mire. Într-un fel, era o legãturã tipicã pentru economiile încã preponderent
agricole (�de tip vechi�) ale epocii moderne timpurii82. Se pune însã întrebarea în ce mãsurã
sporul producþiei cerealiere a fost determinat de cererea de cereale pentru export. În absenþa
unui studiu care sã calculeze riguros ponderea diverºilor factori în creºterea producþiei
agricole româneºti din secolul al XIX-lea, ne vom mulþumi cu câteva observaþii generale.
Astfel, este clar cã interesul de a vinde cereale exportatorilor a motivat acþiunile multor
mari proprietari ºi arendaºi. Faptul este vizibil încã de timpuriu, prin strãdaniile pentru
rãspândirea culturii grâului de toamnã în anii 1830-184083. Pe de altã parte, pentru
majoritatea producãtorilor direcþi exportul era o realitate îndepãrtatã, iar asigurarea consu-
mului propriu prioritarã, urmatã de nevoia acoperirii obligaþiilor cãtre stãpânul de moºie ºi
cãtre stat. Preocuparea pentru autoconsum ºi sporul demografic au avut deci un rol important
în creºterea producþiei cerealiere. Populaþia teritoriilor care au intrat în componenþa Vechiului
Regat a crescut de la ceva mai mult de 2 milioane în 1800, la peste 2,5 milioane de locuitori
în 1830, circa 3,9 milioane de locuitori în 1860 ºi circa 7,7 milioane de locuitori în 1915.
Dacã ne vom raporta numai la perioada 1830-1914, atunci avem o creºtere de circa trei ori
a populaþiei ºi de circa 10 ori a producþiei cerealiere. În mod evident, sporul demografic ºi
cererea la export s-au potenþat reciproc în a determina profilul cerealier al economiei
româneºti din secolul al XIX-lea.

Capacitatea de export cerealier a crescut deci considerabil în România secolului al
XIX-lea. Cea mai mare parte a acestui spor a fost realizatã însã relativ târziu în cursul
acestui secol. Or, perioada cea mai profitabilã pentru exporturile de cereale au fost anii
1846-1873. Dupã aceastã datã, preþurile de pe pieþele occidentale au scãzut dramatic84,
cazul extrem fiind Marea Britanie (principalul importator european), unde în 1891-1895 mai
aveau doar 51% din nivelul mediu al anilor 1871-187585; redresarea care a urmat dupã 1895
a fost doar parþialã, pânã în 1914 preþurile occidentale nemaiatingând nivelurile de dinainte
de 1873. Or, în perioada de preþuri ridicate exporturile româneºti de cereale, deºi au
cunoscut o tendinþã crescãtoare, nu au depãºit nivelul de un milion de tone anual. Acest prag
a fost depãºit abia în 1878, când preþurile începuserã deja sã scadã. Cu alte cuvinte, din
cauza incapacitãþii de a-ºi spori suficient de rapid producþia, România a exportat cantitãþile
cele mai mari de cereale în condiþiile unei conjuncturi relativ defavorabile. Mai mult,
în timp ce alte state au rãspuns noilor condiþii prin scãderea exporturilor de cereale ºi
orientarea spre alte produse de export, România a continuat sã-ºi accentueze orientarea
cerealierã ºi dupã 1873.

Preponderenþa în creºtere a cerealelor s-a reflectat ºi în structura exporturilor. În 1833
cerealele reprezentau, din punct de vedere valoric, numai circa o ºesime din exporturile Þãrii
Româneºti, plasându-se în urma exporturilor de animale vii, care asigurau circa o jumãtate
din valoarea totalã86. Raportul s-a schimbat rapid, iar de la mijlocul anilor 1840 avem o clarã

82. Kula 1970: 32-83; Grenier 1996: 269-298.
83. Corfus 1969: 297-298.
84. Cauza principalã a acestei scãderi a fost concurenþa provocatã de importul cerealelor ieftine

din America, facilitatã de scãderea costului transporturilor maritime. Studiul de pionierat
pentru acest aspect a fost North 1958, depãºit ulterior de Harley 1980. Mai nou, O�Rourke
1997, O�Rourke, Williamson 1999: 29-55 ºi Persson 2004.

85. Calculul nostru pe baza mediilor anuale din Mitchell 1988: 757; cf. Mulhall 1903: 469,
Rostow 1978: 166 ºi graficul din Tracy 1989: 27; cf. ºi Adam, Marcu 1959: 344-346.

86. Platon 1999: 192.
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preponderenþã a exporturilor de cereale. Statisticile moldoveneºti, mai complete decât cele
ale Þãrii Româneºti, documenteazã clar aceastã mutaþie. Astfel, în anii 1847-1859 cerealele
au reprezentat 73% din exporturi, iar animalele ºi produsele animaliere au scãzut sub
20%87. Primatul cerealelor în cadrul exporturilor româneºti a continuat neºtirbit în toatã
perioada de pânã la primul rãzboi mondial. Deºi la un moment dat au crescut ºi exporturile
de lemn ºi cele de petrol ºi produse petroliere, cerealele au continuat sã dea peste douã
treimi din valoarea exporturilor în aproape toþi anii de pânã la începutul primului rãzboi
mondial, ponderea ajungând însã uneori ºi la peste 80%88.

Un aspect mai trebuie clarificat. În cultura românã a bântuit ideea cã România a fost
�grânarul Europei�. Aceastã idee a fost contrazisã de cãtre Victor Axenciuc, care, dupã ce
a trecut în revistã unele dintre cantitãþile exportate, a conchis fãrã drept de apel: �[�]
România nu a putut ºi nu putea sã fie o bazã prioritarã de aprovizionare cu cereale a
Europei, sau, cum a circulat legenda, grânarul Europei�89. În ceea ce ne priveºte, am reluat
analiza pe baza unui numãr sporit de date, iar cifrele la care am ajuns confirmã evaluarea
lui Victor Axenciuc. Exporturile româneºti de cereale au reprezentat sub 10% din importurile
europene în anii 1854-185890, circa 10,3% în 1871-1875, 12,8% în 1891-1895 ºi 12,7% în
1911-191391. Ponderea relativ modestã a cerealelor româneºti în aprovizionarea Europei
industrializate contrasteazã cu rolul lor crucial în exporturile româneºti ºi în general în
funcþionarea economiei ºi societãþii româneºti; acest contrast reflectã însã caracterul
periferic al integrãrii României moderne în economia mondialã a secolului al XIX-lea.

II.2.4. Impactul Occidentului? Structura socialã din Vechiul Regat

Structura socialã a cunoscut importante prefaceri în secolul al XIX-lea. La începutul
secolului, Principatele Române erau societãþi segmentate în stãri juridice distincte. Principalele
categorii sociale erau þãranii (care constituiau majoritatea populaþiei), boierii, clerul,
orãºenii ºi robii þigani. Diferenþieri existau ºi în rândurile fiecãreia dintre aceste categorii,
unele fiind fixate juridic, altele doar izvorâte din realitãþi sedimentate în timp. Vom menþiona
doar douã aspecte aici. Primul priveºte þãrãnimea. Dupã reformele de la mijlocul secolului
al XVIII-lea, þãranii erau în principiu liberi juridic. Unii aveau ºi pãmânt propriu, mai ales
în zonele de deal ºi de munte; unii trãiau însã pe moºii boiereºti sau mãnãstireºti, fiind
dependenþi economic ºi social de stãpânii respectivelor domenii. Al doilea aspect priveºte
boierimea. Aceasta s-a strãduit sã-ºi solidifice deosebirea faþã de restul societãþii ºi pentru
aceasta a acceptat chiar ºi codificãrile domneºti care legau statutul boieresc de exercitarea unei
dregãtorii; totuºi, în primele decenii ale secolului al XIX-lea mai mulþi domni au vândut masiv
ranguri boiereºti, ceea ce a facilitat mobilitatea socialã ascendentã a unor noi îmbogãþiþi

87. Popovici 1963: tabelul anexã C (alcãtuit de N. Corivan ºi C. Turcu).
88. Ponderi anuale la Axenciuc III: 366-368. Excepþie fac anii 1899 ºi 1900, când, din cauza

recoltelor proaste, ponderea cerealelor a fost de �numai� 65,1 ºi respectiv 61,7%; la polul
opus se situeazã anul 1893, când cerealele au reprezentat 91,3% din exporturile României.

89. Axenciuc 1999.
90. Comerþul internaþional cu cereale a fost estimat pentru aceastã perioadã la 4,1 milioane de tone

anual, aproape integral îndreptate spre pieþele din Europa Apuseanã ºi Mediteraneanã (Stern
1960: 58-60).

91. Mureºan 2006: 44-47 (articol de Bogdan Murgescu ºi Viorel Bratosin). Inutil de precizat
faptul cã aceste cifre reprezintã mai degrabã ordine de mãrime aproximative decât date de
precizie absolutã.
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(denumiþi în epocã �ciocoi�), care au concurat cu boierii de viþã mai veche. Constituirea
statului modern a presupus ºi eliminarea împãrþirii pe stãri: în 1847 a fost abolitã robia
þiganilor, iar rangurile boiereºti au fost eliminate prin Convenþia de la Paris din 1858. Deºi
dupã aceastã datã societatea era alcãtuitã din cetãþeni având principial drepturi egale,
elementele de stratificare s-au menþinut, iar în unele privinþe chiar s-au accentuat. Sistemul
de vot cenzitar, statuat prin Constituþia din 1866, este doar un exemplu pentru aceastã
diferenþiere, care menþinea într-o situaþie de inferioritate socialã cea mai mare parte a
populaþiei þãrii. Acest fapt este valabil atât pentru þãrãnime, care a continuat sã formeze circa
80% din populaþia þãrii chiar ºi la începutul secolului XX, cât ºi pentru o parte din populaþia
în creºtere a oraºelor.

Transformãrile din structura socialã a oraºelor au fost influenþate masiv de procesul
de conectare a societãþii româneºti la Occident. În secolul al XIX-lea oraºele româneºti au
crescut mai mult decât aºezãrile rurale; totuºi, ponderea lor în ansamblul populaþiei nu a
depãºit 20% înainte de primul rãzboi mondial92. Creºterea a fost foarte inegalã, cel mai
mult evoluând capitalele Bucureºti ºi Iaºi (acesta din urmã stagnând însã dupã pierderea
statutului de capitalã în 1862), oraºele-porturi ºi câteva noi centre industriale, în timp ce
multe alte aºezãri urbane au stagnat93. Potrivit lui Leonida Colescu, cea mai mare parte a
sporului populaþiei oraºelor s-a datorat nu natalitãþii proprii a acestora, ci mai ales fluxului
migrator, iar în cadrul acestuia imigranþii veniþi din afara þãrii au depãºit numeric sãtenii
mutaþi la oraº94. Aceastã observaþie este de naturã sã ne reaminteascã faptul cã România
secolului al XIX-lea a fost o þarã de imigraþie ºi cã aici s-au stabilit nu numai un numãr
considerabil de transilvãneni ºi evrei galiþieni, ci ºi mulþi specialiºti ºi muncitori calificaþi
veniþi din diverse pãrþi ale Europei Apusene ºi Centrale. Rolul acestor imigranþi a fost
considerabil atât în prefacerea peisajului urban, cât ºi în asigurarea funcþionãrii statului
modern ºi a economiei Vechiului Regat. Cu aceasta atingem o altã problemã: modificarea
echilibrelor în interiorul societãþii urbane. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, categoriile
cele mai numeroase ale populaþiei urbane fuseserã alcãtuite de meºteºugari ºi negustori.

92. Dacã statisticile moderne oferã o anumitã certitudine cu privire la ponderea oraºelor în
preajma primului rãzboi mondial, pãrerile specialiºtilor sunt controversate în legãturã cu
ritmurile creºterii urbane. Astfel, o parte dintre istorici preiau fãrã probleme împãrþirea în
aºezãri rurale ºi urbane folositã în recensãmântul din 1860, ceea ce îi face sã accepte pentru
aceastã datã o pondere de 17,6% pentru populaþia urbanã (Berindei 1992: 74; Iacob, Iacob
1995, I: 25); în acest caz, cea mai mare parte a creºterii ponderii oraºelor s-a realizat în
perioada anterioarã Unirii Principatelor, în timp ce în cei 55 de ani de la aceastã datã pânã la
primul rãzboi mondial procentajul populaþiei urbane a crescut doar cu circa 2%. Victor
Axenciuc contestã însã includerea în categoria oraºelor a unor �târguºoare cu 1.000-1.500
locuitori, fãrã nici un atribut urban, în afarã de aglomerarea agricol-comercialã� ºi propune
rectificarea procentajului populaþiei urbane în 1860 la 10,8% (Axenciuc 1997: 197; pentru
mai multe argumente ºi trimiteri bibliografice, vezi ºi Axenciuc: II, 15-22); în acest caz,
creºterea ponderii oraºelor se împarte mai echilibrat pe parcursul întregului secol al XIX-lea.

93. Astfel, potrivit recensãmântului din 1912, statul român cuprindea doar un oraº cu peste
100.000 de locuitori (Bucureºti � 338.109 locuitori la 19 decembrie 1912) ºi doar alte cinci
oraºe au peste 50.000 de locuitori (Iaºi � 75.882 de locuitori, dar în scãdere faþã de 1899;
Galaþi � 71.719 locuitori; Brãila � 64.730 de locuitori; Ploieºti � 56.594 de locuitori;
Craiova � 51.973 locuitori); de menþionat faptul cã cele 72 de localitãþi clasificate drept oraºe
cuprindeau ºi patru aºezãri care aveau mai puþin de 2.000 de locuitori (Mangalia, Cuzgun,
Filipeºti ºi Baia de Aramã) (EIR: I, 332-333 � capitol de Ion Alexandrescu).

94. Colescu 1944: 38.
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Aceste douã categorii au rãmas importante ºi în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, dar
au cunoscut totuºi serioase dificultãþi economice ºi sociale din cauza competiþiei exercitate
de industria modernã de facturã occidentalã ºi de imigranþi. Relativa plafonare ºi situaþia
materialã precarã a multora dintre micii meºteºugari urbani au fãcut ca mulþi analiºti sã ia
în considerare un anumit deficit al potenþialului burghez al oraºelor româneºti din secolul al
XIX-lea. Problema poate fi analizatã pe douã niveluri. Unul priveºte acapararea unei pãrþi
a funcþiilor economice urbane de cãtre imigranþi, mai ales de cãtre evrei, care, potrivit
Constituþiei din 1866, au fost lipsiþi de posibilitatea dobândirii statutului de cetãþeni ºi au
continuat sã fie discriminaþi de facto ºi dupã revizuirea articolului 7 în 1879; în felul acesta,
deficitul burghez este o funcþie a structurii etnico-naþionale a burgheziei economice, care ar
fi fost în mare mãsurã strãinã de corpul social al naþiunii române. Cel de-al doilea nivel de
analizã porneºte nu de la diferenþierile etnico-naþionale, ci de la rolul de ansamblu al
burgheziei economice, care pe ansamblu s-a vãzut eclipsatã de ascensiunea altor categorii
burgheze, ºi în primul rând de birocraþie. Carierele în aparatul de stat au exercitat o atracþie
crescândã de-a lungul secolului al XIX-lea, generând un proces semnificativ de abandonare
a tradiþiei afacerilor de familie de cãtre mulþi dintre cei mai promiþãtori descendenþi ai
negustorilor din prima jumãtate a acestui secol. Aceastã schimbare a traseelor sociale a
alimentat sporul considerabil al birocraþiei, mai ales dupã constituirea statului modern95. Desigur,
în cadrul birocraþiei îºi gãseau locul atât marii funcþionari, cât ºi un numãr mare de angajaþi
mãrunþi. Aceastã diversitate se regãseºte ºi la nivelul celorlalte categorii care formau populaþia
urbanã: un numãr relativ mic, dar prosper ºi dominator, de moºieri stabiliþi la oraº, un numãr
încã mic, dar totuºi în creºtere, de liber-profesioniºti, un numãr mai mare, dar încã nu dominant,
de muncitori industriali, precum ºi destui servitori ºi oameni veniþi sã-ºi gãseascã un rost la oraº,
inclusiv tineri veniþi la studii liceale în capitalele de judeþ sau universitare la Bucureºti sau Iaºi.

În tot secolul al XIX-lea, cea mai mare parte a populaþiei României a trãit la sat. De
aceea, structura socialã ruralã a avut un rol central în istoria modernã a României. În
lumea satului, evoluþia socialã a fost dramaticã. Deºi mulþi þãrani au primit pãmânt prin
reforma agrarã din 1864 ºi prin mai multe alte legi de împroprietãrire din anii ce au urmat,
la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în primii ani ai secolului XX toate anchetele econo-
mico-sociale consemneazã situaþia catastrofalã în care trãiau locuitorii satelor. Astfel,
majoritatea þãranilor aveau pãmânt puþin ºi trebuiau sã lucreze în condiþii oneroase pe
moºiile marilor proprietari, casele construite din pãmânt ºi nuiele erau mai numeroase decât
cele din materiale mai durabile (lemn, piatrã sau cãrãmidã), mortalitatea infantilã era foarte
mare, nivelul de alfabetizare era unul dintre cele mai scãzute din Europa, iar pelagra ºi
alcoolismul fãceau ravagii96. Victor Axenciuc sintetizeazã sever aceastã situaþie: �Niciodatã
în istoria modernã a þãrii prãpastia ºi contradicþia dintre mersul spre progres economic ºi
urban al oraºului ºi înapoierea socialã ºi culturalã, uneori vecinã cu mizeria, a satului nu
s-au adâncit atât de mult ca în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea� (s.n.)97.

Potrivit majoritãþii istoricilor, cauza principalã a tuturor neajunsurilor era polarizarea la
nivelul proprietãþii agricole, respectiv ponderea mare a moºiilor ºi numãrul mare al þãranilor
cu prea puþin pãmânt.

95. Astfel, numãrul persoanelor angajate în administraþie ºi armatã (fãrã a-i include pe recruþii
care efectuau serviciul militar obligatoriu) a crescut de la sub 25.000 în 1860 la peste 139.000
în 1912 (Axenciuc 1997: 199; de menþionat cã în aceastã cifrã nu sunt incluse persoanele care
lucrau în sistemul de învãþãmânt ºi în instituþiile culturale, care, împreunã cu preoþii, au
crescut de la circa 8.300 în 1860 la peste 33.000 în 1912).

96. Scraba 1907. Pentru o prezentare sinteticã, vezi Axenciuc 1997: 116-121.
97. Axenciuc 1997: 116.
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Tabelul II.4. Structura proprietãþii funciare cultivabile (1905)

Categoria de mãrime (ha) % proprietãþi % suprafaþã 
< 10 ha 95,40 40,29 

< 3 43,86 8,71 
3-5 33,28 17,15 

 
din care98 

5-10 18,26 14,53 
10-50  3,71  8,89 
50-100  0,25  2,13 
100-500  0,41 10,43 
> 500  0,23 38,26 

Sursa: Axenciuc: II, 111-115.

Contrastul dintre cei circa 5.000 de mari proprietari, care deþineau peste jumãtate din
suprafaþa agricolã a þãrii, ºi cei peste 85% dintre þãrani care aveau mai puþin de cinci hectare
de pãmânt, este cheia raporturilor agrare din Vechiul Regat. Deºi nu toþi þãranii lipsiþi de
pãmânt sau cu prea puþin pãmânt au intrat în relaþii contractuale cu moºierii, se apreciazã
cã în jur de 50-60% dintre þãrani au trebuit sã ia în arendã pãmânt de la marii proprietari.
Raporturile de exploatare instituite între cele douã categorii sociale sunt evidenþiate ºi de
înrãutãþirea, pentru þãrani, a termenilor contractelor de învoieli agricole. Din multi-
tudinea informaþiilor ce reflectã acest proces99, oferim doar un exemplu. Potrivit calculelor
de epocã, faþã de anul 1870 (= 100) preþul calculat în bani al arenzii unui hectar de pãmânt
arabil a ajuns în 1906 la indicele 269,5, iar cel al unui hectar de pãºune chiar la 274,1, în
timp ce indicele preþului în bani al unei zile de clacã a crescut la numai 135,7100. Aceasta
înseamnã cã, pentru un hectar de pãmânt arabil, un þãran trebuia sã lucreze în medie 20 de
zile în 1870 ºi 40 de zile în 1906; pentru un hectar de pãºune el trebuia sã lucreze 15 zile
în 1870 ºi aproape 31 de zile în 1906. Dacã avem în vedere faptul cã peste 60% dintre þãrani
trebuiau sã arendeze mai mult de douã hectare pentru a putea asigura subzistenþa familiilor
lor, atunci avem o imagine mai clarã a mãsurii în care la începutul secolului XX ei
ajunseserã sã munceascã în folosul marilor proprietari.

Acest sistem social, pentru care Constantin Dobrogeanu-Gherea a folosit termenul plastic
neoiobãgie, era oneros pentru þãrani ºi a devenit o mare problemã pentru dezvoltarea în
continuare a României. Rãscoalele þãrãneºti, mai ales cea din 1907, au zguduit întreaga
societate româneascã ºi au arãtat cã aceastã direcþie de evoluþie nu mai putea fi susþinutã
multã vreme. Înainte de a examina implicaþiile acestui blocaj asupra dezvoltãrii economice
generale a þãrii, se cuvine sã examinãm cauzele genezei sale. Structura socialã polarizatã din
agricultura României a fost determinatã de impactul Occidentului, respectiv de cererea
masivã pentru cerealele româneºti, sau de raporturile sociale locale?

Ideea unei supradeterminãri a structurii sociale româneºti de cãtre rolul de periferie
economicã a Occidentului este consistentã cu unele dintre postulatele teoriei sistemului
mondial modern. Potrivit acestei teorii, raporturile sociale din periferie sunt deseori

98. Dat fiind faptul cã situaþia pentru anul 1905 nu detaliazã grupele de proprietate mai mici de
10 hectare, am extrapolat structura proprietãþii þãrãneºti din anul 1896; procentajele recal-
culate de noi pentru a fi valabile pentru ansamblul proprietãþii agricole s-ar putea sã fie
subevaluate pentru categoriile cele mai mici de proprietate, deoarece este de presupus cã
procesul de fãrâmiþare a proprietãþilor þãrãneºti s-a amplificat în anii 1896-1905.

99. Un amplu dosar cantitativ a fost elaborat ºi comentat în Axenciuc: II, 260-266, 274-305.
100. Axenciuc 1997: 94-95.
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structurate într-un mod opresiv pentru producãtorii direcþi, care poate merge pânã la
plantaþiile lucrate de sclavi din America sau la sistemul celei de-a doua iobãgii din Europa
Rãsãriteanã101 . Tentaþia legãrii deteriorãrii situaþiei þãrãnimii din România secolului al
XIX-lea de constrângerile caracterului periferic faþã de Occident este deci relativ mare.
Daniel Chirot pare sã îndrepte discuþia în aceastã direcþie atunci când afirmã � citându-l pe
Georges Balandier � cã deposedarea þãranilor în favoarea unor mari proprietari autohtoni
sau strãini, pentru a putea extrage maximum de plusprodus agricol, este o caracteristicã a
economiilor coloniale, printre care clasificã ºi Vechiul Regat102. El afirmã chiar:

Schimbãrile care au avut loc în secolul al XIX-lea ne aratã cât de mare este forþa pieþei
capitaliste. Europa Occidentalã nu a exercitat niciodatã un control politic direct asupra
Valahiei, aºa cum au fãcut-o otomanii. Dar influenþa sa economicã a fost suficient de
mare pentru a revoluþiona lumea ruralã ºi a crea o clasã numeroasã de cultivatori
aserviþi103.

Totuºi, analiza lui Daniel Chirot este mult prea nuanþatã pentru a susþine ideea cã el
atribuie integral Occidentului responsabilitatea pentru modul cum a evoluat structura socialã
a României moderne. Mai radical este în aceastã privinþã Stefan Welzk:

Calea româneascã a fost un caz particular pentru aceastã regiune ºi epocã [secolul
al XIX-lea] ºi totodatã prototip al unei evoluþii pe care au parcurs-o multe þãri ale
Lumii a Treia în secolul XX. O combinaþie specialã de elemente feudale ºi capitaliste,
tradiþionale ºi moderne, a declanºat procesul de pauperizarea deseori concomitent cu
înlãturarea feudalismului, dar totodatã a împiedicat impunerea unor progrese ale
productivitãþii ºi a unei dinamici de creºtere stabilã la nivelul economiei naþionale.
Odatã cu pãtrunderea economiei cerealiere orientate spre export s-a format o structurã
agrarã, care a rãmas ca atare în liniile ei fundamentale pânã la sfârºitul primului
rãzboi mondial. Schimbãrile pe care le-a cunoscut în aceastã perioadã au condus de
fiecare datã la o accentuare evidentã a efectelor ei distructive economic ºi social104.

Alþi autori insistã însã asupra faptului cã responsabilitatea centralã pentru deteriorarea
situaþiei þãrãnimii a aparþinut factorilor interni din societatea româneascã. De altfel, o
observaþie de bun-simþ este aceea cã nu toate þãrile care au fost antrenate în exporturi masive
de cereale în secolul al XIX-lea au avut o structurã socialã atât de opresivã ºi polarizatã ca
Vechiul Regat. Exemple diferite ar putea fi nu numai þãrile exportatoare de cereale din
lumea extraeuropeanã (Statele Unite, Canada, Australia etc.) sau din Europa Apuseanã
(Danemarca), ci ºi þãrile balcanice, unde marea proprietate a fost eliminatã în procesul
constituirii statelor naþionale, prevalând mica proprietate þãrãneascã. De altfel, majoritatea
analiºtilor sunt de acord cu faptul cã structura socialã din Vechiul Regat, deosebit de
favorabilã pentru marii moºieri, reprezintã un caz care, fãrã a fi singular (comparaþii
valabile pot fi fãcute cu Ungaria, Polonia, chiar ºi Rusia), era totuºi extrem în lumea de
dinainte de primul rãzboi mondial105.

Existã unele deosebiri de pãreri cu privire la etapizarea ºi cauzele concrete privind
înrãutãþirea situaþiei þãrãnimii române. Cele mai multe controverse privesc perioada

101. Wallerstein 1979: 16-18, 123-124.
102. Chirot 2002: 149.
103. Chirot 2002: 256.
104. Welzk 1982: 13.
105. Senghaas 1982: 201.
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regulamentarã. În contradicþie cu opiniile care puneau înrãutãþirea situaþiei þãranilor în
legãturã cu prevederile favorabile boierimii incluse în Regulamentele Organice, Ilie Corfus
a apreciat cã �în Þara Româneascã, datoritã unor împrejurãri specifice, dar mai ales
rezistenþei clãcãºimii la muncã, Regulamentul organic nu a putut fi aplicat pânã la 1848 în
principalele sale obiective: îngustarea pãmântului folosit de þãrani, prin distribuþia lui în
loturi mãsurate ºi forþarea lor de a lucra pãmântul pentru proprietari�106; în acest context
explicativ, momentul decisiv pentru agravarea situaþiei þãranilor din Muntenia a fost Aºezã-
mântul agrar edictat de Barbu ªtirbei în 1851, care a consfinþit extinderea rezervei ºi
agravarea clãcii. Alþi istorici, chiar dacã nu au contestat temeinicia cercetãrilor lui Ilie
Corfus, au minimalizat semnificaþia observaþiilor acestuia. Astfel, Gheorghe Platon a
evidenþiat faptul cã în Moldova boierimea a reuºit sã-ºi constituie rezerve senioriale
considerabile încã din secolul al XIX-lea ºi a relativizat situaþia din Þara Româneascã,
considerând cã aºa-numitele �învoieli pentru prisoase� au compensat parþial întârzierea cu
care boierii au reuºit sã mãreascã rezervele107. Dincolo de aceste deosebiri de pãreri, este
limpede cã dezechilibrarea raporturilor agrare în favoarea marilor proprietari ºi în defavoarea
þãranilor începuse deja în mod semnificativ înainte de constituirea statului modern prin
Unirea Principatelor. Aceastã constatare ne obligã sã considerãm nefondatã aprecierea
deosebit de criticã a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, care a considerat cã autorii reformei
agrare din 1864 � în principal, deºi nenominalizaþi expres, Alexandru Ioan Cuza ºi Mihail
Kogãlniceanu � au fost de rea-credinþã prin faptul cã, în loc sã opteze fie sã împartã tot
pãmântul moºieresc în loturi mari þãranilor, fie sã nu le dea deloc pãmânt, au ales sã
distribuie loturi relativ mici, insuficiente pentru supravieþuirea decentã, ºi au patronat astfel
geneza sistemului hibrid al �neoiobãgiei�, care a condus la supraexploatarea þãranilor108. De
fapt, legiuitorii din 1864 erau convinºi cã îi protejeazã pe þãrani de rapacitatea marilor
proprietari, iar pentru înfrângerea rezistenþei marilor proprietari au trebuit sã forþeze sistemul
politic prin lovitura de stat care a instituit regimul de autoritate personalã a domnului, pas
care a contribuit la compromiterea ºanselor lui Alexandru Ioan Cuza de a se menþine o
perioadã mai îndelungatã pe tron; mai degrabã, autorii reformei agrare din 1864 pot fi
acuzaþi de o înþelegere insuficientã a mecanismelor de funcþionare a gospodãriei þãrãneºti ºi
a condiþiilor necesare pentru modernizarea semnificativã a agriculturii româneºti. Prin
reforma agrarã din 1864 nu numai cã s-a statuat libertatea juridicã a þãranilor ºi s-au
rãscumpãrat obligaþiile de naturã feudalã ale acestora faþã de moºieri, dar þãranii au ºi fost
împroprietãriþi cu circa 2,5 milioane de hectare de pãmânt109. Aceastã mãsurã, pe lângã
împroprietãririle mai puþin ample care au avut loc în deceniile urmãtoare, nu a oprit însã
procesul de deteriorare a poziþiei þãranilor în raport cu moºierii. Moºierii au câºtigat mai
întâi politic prin îndepãrtarea lui Cuza în 1866 ºi prin instituirea sistemului electoral
structurat în colegii care aveau la bazã criteriul cenzitar, au câºtigat prin legile de învoieli
agricole (prima a fost adoptatã în 1867), au câºtigat apoi pe de o parte datoritã capacitãþii
lor de a controla funcþionarea statului ºi a aparatului administrativ la nivel local ºi judeþean,

106. Corfus 1982: 61.
107. Platon 1999: 178-192, 232-235.
108. �Tendinþa ascunsã, dar destul de lãmuritã a acestei prime împroprietãriri era deci sã facã

imposibilã viaþa neatârnatã a unei mici proprietãþi, sã punã pe cei împroprietãriþi în impo-
sibilitatea de a trãi din proprietãþile lor, ci, într-un fel sau altul, sã fie în dependenþã
economicã a marilor proprietari spre a fi nevoiþi sã lucreze ºi moºiile acestora� (Dobrogeanu-
-Gherea 1977: 50-51).

109. Axenciuc 1997: 82-85. Pentru mai multe detalii cantitative, vezi Axenciuc: II, 85-94.
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iar pe de altã parte datoritã creºterii demografice. Rolul factorului demografic în deteriorarea
situaþiei þãrãnimii din România modernã a fost considerabil. Astfel, dacã în prima fazã
penuria relativã a forþei de muncã îi favoriza pe þãrani în raporturile cu marii proprietari ºi
acþiona ca o frânã în calea intensificãrii exploatãrii, dublarea populaþiei rurale în jumãtatea
de secol scursã din 1864 pânã la declanºarea primului rãzboi mondial a condus la diminuarea
gradualã a suprafeþei medii de pãmânt deþinute de þãrani ºi la slãbirea poziþiei acestora în
raport cu moºierii ºi/sau cu arendaºii. Pe de altã parte, sporul demografic a contribuit la
profilarea cerealierã a agriculturii româneºti, la scãderea suprafeþei pãºunilor ºi a numãrului
de animale ce revenea unei gospodãrii, precum ºi la deteriorarea capacitãþii þãranilor de a-ºi
moderniza durabil activitatea economicã.

Inechitatea socialã ºi caracterul exploziv al raporturilor agrare de la începutul
secolului XX sunt indubitabile. Legãtura lor cu creºterea economicã este mai puþin univocã.
Astfel, se cuvine observat faptul cã pe marile proprietãþi moºiereºti productivitatea muncii
a fost mai ridicatã decât pe loturile þãrãneºti: în 1912 pe marile exploataþii se recoltau în
medie 16,1 hectolitri de grâu ºi 21,3 hectolitri de porumb boabe la hectar, în timp ce pe
loturile þãrãneºti producþia medie era de numai 14,3 hectolitri de grâu ºi 17,1 hectolitri de
porumb boabe la hectar110; având însã în vedere mediocritatea acestor randamente în
context mai larg european, constatarea superioritãþii faþã de micile exploataþii þãrãneºti nu
este suficientã pentru a putea considera cã marele domeniu moºieresc ar fi fost un vector
semnificativ de modernizare agricolã în Vechiul Regat. Celelalte implicaþii economice ale
preponderenþei proprietãþii moºiereºti ºi ale raporturilor sociale opresive din mediul rural au
fost în mod evident defavorabile pentru dezvoltarea economicã a României. Un element-cheie
este distribuþia pe grupe de venituri a proprietarilor rurali. Situaþia veniturilor funciare
impozabile pe anul 1907 atestã faptul cã circa 1,2 milioane de þãrani (95,4% dintre
proprietari) realizau 40,6% din veniturile totale, tot atât cât realizau 2.248 de mari
proprietari (sub 0,2% dintre proprietari)111. Un studiu publicat de Nicolae Xenopol în 1909
dã cifre uºor diferite, dar o imagine de ansamblu similarã: mai mult de 1,2 milioane de
þãrani (reprezentând 98,3% din numãrul total al proprietarilor) aveau venituri medii de
95 lei/an, alþi 15.200 de proprietari mijlocii aveau venituri medii de 110 lei/an, 3.100 de
moºieri aveau venituri medii de 7.260 lei/an, iar o categorie de circa 2.200 foarte mari
proprietari aveau venituri medii de 45.400 lei/an112; aceasta înseamnã cã aproximativ 0,5%
dintre proprietarii de pãmânt din mediul rural îºi însuºeau 54,3% dintre veniturile realizate
în agricultura româneascã de la începutul secolului XX. Acapararea celei mai mari pãrþi a
veniturilor agricole de câteva mii de familii de mari proprietari a contribuit nu numai la
mizeria socialã a þãranilor, ci ºi la deteriorarea capacitãþii lor de a investi pentru moderni-
zarea activitãþii lor economice, agravând deci fenomenele de crizã din mediul rural. Pe de
altã parte, concentrarea foarte mare a veniturilor a generat o structurã a cererii care a
privilegiat consumul de produse de lux, deseori importate, ºi a inhibat cererea de mãrfuri
de larg consum, care ar fi putut crea efecte de antrenare la nivelul întregii economii
naþionale. Structura socialã din lumea ruralã se dovedea astfel un factor de blocaj eco-
nomico-social. Ea împiedica nu numai modernizarea agriculturii, ci ºi dezvoltarea industriei
autohtone, ceea ce explicã planurile liberale din preajma începutului primului rãzboi mondial
de a realiza o nouã reformã agrarã. Alan Milward ºi S.B. Saul au exprimat deosebit de
tranºant rolul nociv al acestei structuri sociale: �Fãrã a dori sã apãrãm realitatea hidoasã

110. Axenciuc 1997: 108-109.
111. Axenciuc: II, 787.
112. Axenciuc 1997: 209.
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a României rurale sau sã glosãm cu privire la inumanitatea ei, critica fundamentalã a acestei
societãþi singulare este nu dezagreabilitatea [unpleasantness] ei, ci faptul cã împiedica
procesul de schimbare economicã, care ar fi putut aduce o anumitã ameliorare�113.

II.2.5. Realizãri ºi limite ale modernizãrii

Transformãrile suferite de societatea româneascã în secolul al XIX-lea au fost multiple. Ele
au cuprins atât succese, cât ºi neîmpliniri. Aceastã ambivalenþã nu poate însã constitui o
scuzã pentru evitarea unei evaluãri de ansamblu. Mulþi istorici au tendinþa de a vedea mai
ales jumãtatea plinã a paharului. Chiar ºi Victor Axenciuc, unul dintre cei mai severi critici
ai neîmplinirilor economice din istoria modernã a României, apreciazã cã bilanþul secolului
al XIX-lea, ºi cu precãdere al perioadei 1859-1914, a fost esenþialmente pozitiv114. Printre
elementele pe care el le considerã definitorii pentru succesul tranziþiei de la o societate
constituitã din stãri sociale principial închise spre o societate modernã, stratificatã dupã
capacitatea economicã ºi nivelul de culturã, cu o economie concurenþialã în care agenþii
economici acþioneazã motivaþi mai ales de aspiraþia de profit ºi acumulare. El enumerã:
constituirea unui nou regim social-politic modern, a unui nou cadru legislativ ºi instituþional,
trecerea de la o economie încã dominatã de autoconsum la una predominant marfarã,
deschiderea accesului populaþiei spre învãþãmântul general obligatoriu, edificarea temeliilor
culturale ale civilizaþiei române moderne, construirea unei infrastructuri moderne, meca-
nizate, de transport, depozitare ºi comunicaþii, întemeierea unor sectoare esenþiale pentru
dezvoltarea modernã a economiei � industria mecanizatã, bãncile ºi sistemul de credit,
finanþele publice ºi alte ramuri ale serviciilor �, precum ºi progresele obþinute în procesul
de urbanizare ºi de dezvoltare modernã a oraºelor. Alþi autori preferã sã se concentreze
asupra neîmplinirilor modernizãrii. De exemplu, referindu-se cu precãdere la Muntenia,
dar cu observaþii care pot fi lesne generalizate la ansamblul Vechiului Regat, Daniel Chirot
atrãgea atenþia asupra urmãtoarelor aspecte:

O mare parte a producþiei era comercializatã pe piaþã sau chiar exportatã, dar indus-
trializarea avansase foarte puþin, iar þãranii consumau încã o bunã parte din ceea ce
produceau. Structura politicã era din ce în ce mai centralizatã, dar procesul de decizie
politicã era concentrat în mâinile unei elite restrânse de mari proprietari funciari ºi ale
birocraþiei, cea din urmã controlatã îndeaproape de membrii aceleiaºi elite. Reþeaua
feroviarã era în continuã dezvoltare, iar Bucureºtiul ºi principalele oraºe-port adã-
posteau un numãr din ce în ce mai mare de oameni educaþi dupã model occidental,
familiari cu ºtiinþa ºi tehnologia þãrilor avansate. Dar þãrãnimea era mult înapoiatã faþã
de cea din acele þãri, iar economia ruralã se confrunta cu stagnarea tehnologicã115.

113. Milward, Saul 1977: 453.
114. Axenciuc 1997: 201-203.
115. Chirot 2002: 195-196. Rândurile de mai sus au fost publicate în 1976; de remarcat faptul

cã în prefaþa ediþiei româneºti din 2002, Daniel Chirot se aratã dispus la o viziune ceva mai
optimistã: �dacã aº scrie cartea acum, este sigur cã aº aºeza accentele diferit în legãturã cu
o anumitã problemã. Anume, aº insista mai mult asupra faptului cã, în jur de 1907, în
vremurile marii rãscoale þãrãneºti care a zguduit Regatul, tipul de relaþii ce legau România
de sistemul mondial capitalist erau în curs de schimbare sub impactul aceleiaºi pieþe capi-
taliste. Existau îmbunãtãþiri tehnologice în agriculturã; industria începuse sã se dezvolte;
regimul politic dominat de marii proprietari de pãmânturi îºi trãia ultimele clipe; în general,
România se moderniza� (Chirot 2002: 8).
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În cele ce urmeazã, nu vom putea analiza în detaliu toate faþetele modernizãrii din secolul
al XIX-lea. Vom încerca totuºi sã examinãm succint câteva aspecte pe care le considerãm
cruciale pentru evaluarea performanþei economice a României moderne: creºterea demo-
graficã, productivitatea agricolã, dezvoltarea industrialã ºi nivelul de trai.

Populaþia României a crescut considerabil în secolul al XIX-lea. Câteva date cantitative
sunt de naturã sã ilustreze aceastã creºtere demograficã. Astfel, cãtre 1800 Þara Româneascã
ºi Moldova aveau împreunã ceva mai mult de 2 milioane de locuitori, iar ansamblul
teritoriilor care dupã 1918 s-au aflat în componenþa României Mari circa 4,5 milioane de
locuitori. În preajma primului rãzboi mondial, statul român avea o populaþie de 7,7 milioane
de locuitori (faþã de situaþia de la începutul secolului al XIX-lea, Moldova pierduse
Basarabia, dar se adãugaserã Dobrogea ºi Cadrilaterul), iar ansamblul teritoriilor care
aveau sã formeze România Mare circa 16 milioane116. Aceastã creºtere, care se împarte
relativ echilibrat pe ansamblul secolului al XIX-lea, este superioarã mediei europene (pe
ansamblul continentului, populaþia a crescut de 2,3 ori în intervalul 1800-1913).

Este imposibil de evaluat univoc semnificaþia acestei creºteri demografice. Pe de o
parte, ea reflectã un anumit progres realizat de-a lungul secolului al XIX-lea, atât în ceea ce
priveºte zãgãzuirea impactului epidemiilor, cât ºi creºterea producþiei de resurse alimentare.
Înainte de 1800, densitatea redusã a populaþiei contribuise la menþinerea unor structuri
arhaice de producþie agricolã, constituind astfel o frânã în calea urbanizãrii ºi a creºterii
ponderii activitãþilor economice neagricole. În cursul secolului al XIX-lea, handicapul
derivat din deficitul de populaþie a fost în mare mãsurã eliminat, dar nu s-a ajuns totuºi la
o dezvoltare intensivã a economiei. Pentru a înþelege de ce creºterea numãrului de locuitori
nu a condus în cazul României la o dezvoltare economicã semnificativã, trebuie sã avem în
vedere câteva dintre caracteristicile sporului demografic. Acesta s-a bazat într-o oarecare
mãsurã pe reducerea mortalitãþii (mai ales datoritã reducerii impactului epidemiilor) ºi pe
fluxul migrator (teritoriile româneºti au fost în secolul al XIX-lea un spaþiu de imigraþie
netã), dar factorul cel mai important a fost neîndoielnic natalitatea ridicatã. În anii 1909/
1913, România a avut o natalitate medie anualã de 41,6 nou-nãscuþi la mia de locuitori, ceea
ce o plasa pe locul al doilea la nivel european, dupã Rusia (44,3�), dar înaintea altor þãri
precum Serbia (38�), Italia (32,3�), Germania (29,1�), Danemarca (26,9�), Irlanda
(23,1�) sau Franþa (19,1�)117. Aceastã situaþie arãta cã România era întârziatã în tranziþia
cãtre un regim modern de fertilitate controlatã, pentru care un prim prag crucial este
considerat nivelul de 30 de nou-nãscuþi la mia de locuitori, nivel atins de Franþa în 1830 ºi
de Marea Britanie, Danemarca ºi Suedia în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea118.
Întârzierea României este ilustratã ºi de situaþia mortalitãþii. Cu 25,3 decese la mia de
locuitori, România se situa ºi din acest punct de vedere înaintea Rusiei (28,5�), dar

116. Potrivit calculelor Institutului de Statisticã din perioada interbelicã, în 1910 teritoriile care
ulterior aveau sã formeze România Mare aveau circa 15,7 milioane de locuitori (ER, I: 160);
cum numai populaþia statului român a crescut cu peste 500.000 de locuitori în anii 1910-1915,
considerãm cã în 1914 populaþia ansamblului acestor teritorii depãºise deja pragul de
16 milioane de locuitori. Aceastã apreciere este mai degrabã conservatoare, Victor Axenciuc
postulând chiar � exagerat, în opinia noastrã � cã în 1916 aceste teritorii puteau avea
17,8 milioane de locuitori (Axenciuc 1997: 196).

117. Handbuch: V, 17 (capitol de Wolfram Fischer). Vladimir Trebici indicã pentru România
anilor 1911-1915 o natalitate de 42,1 nou-nãscuþi la mia de locuitori, în creºtere faþã de media
de 40,2� din anii 1906-1910 (Trebici, Ghinoiu 1986: 43).

118. Chesnais 1992: 117.
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sensibil mai rãu decât media europeanã (21,9�) ºi dupã þãri precum Serbia (24,5�),
Bulgaria (24,1�), Italia (20,0�), Franþa (18,3�), Irlanda (16,9�), Germania (16,3�)
sau Danemarca (13�)119. Dacã avem în vedere faptul cã rata mortalitãþii variase în jurul a
30� în anii 1870-1894, scãzuse apoi în ultimii ani ai secolului ºi varia în jurul a 25� în
anii 1901-1915120, putem conchide cã România intrase la sfârºitul secolului al XIX-lea în
procesul tranziþiei demografice, dar se afla doar în prima fazã a acestuia, ºi încã la mare
distanþã de finalizare. La aceeaºi concluzie se poate ajunge în ceea ce priveºte speranþa
medie de viaþã la naºtere, care, în ciuda unei uºoare creºteri în primii ani ai secolului XX,
a rãmas sub 40 de ani înainte de primul rãzboi mondial121. Încadrând aceste date în discuþia
diferenþiatã pe componente ale procesului de tranziþie demograficã, putem constata faptul
cã România de dinainte de primul rãzboi mondial începuse timid tranziþia mortalitãþii spre
niveluri moderne, dar nu începuse pe ansamblu tranziþia spre o natalitate modernã (controlatã
ºi relativ scãzutã)122. În acest context, creºterea demograficã, ce fusese un factor de progres
în lumea preindustrialã, era tot mai mult un simptom de înapoiere economicã ºi socialã în
România sfârºitului secolului al XIX-lea. Aceastã afirmaþie s-ar cuveni susþinutã prin studii
care sã detalieze social ºi microregional fenomenul modernizãrii demografice. Din pãcate,
asemenea studii sunt abia la începuturi, iar cunoºtinþele noastre sunt mai avansate pentru
Transilvania decât pentru Vechiul Regat. Analiza detaliatã a lui Ioan Bolovan asupra
demografiei Transilvaniei înainte de primul rãzboi mondial evidenþiazã o scãdere a mor-
talitãþii perfect comparabilã cu cea a Vechiului Regat (medii între 25-26� în 1901-1914) ºi
o scãdere de ansamblu ceva mai mare a ratei brute a natalitãþii, care era în preajma primului
rãzboi mondial de circa 37�123. Detalierea pe unitãþi administrative ºi pe grupuri etnice
evidenþiazã faptul cã în Transilvania reducerea natalitãþii a fost mai timpurie în rândurile
populaþiei sãseºti, în timp ce atât românii, cât ºi ungurii au rãmas la niveluri relativ ridicate
ºi apropiate ale natalitãþii124; din câte ºtim, nu a fost efectuatã încã o analizã cu privire la
corelaþia dintre controlul natalitãþii ºi nivelul de prosperitate economicã, dar aproape sigur
aceastã corelaþie ar fi deja pozitivã la începutul secolului XX (spre deosebire de situaþia
inversã, specificã vechiului regim demografic). În fine, dar faptul nu trebuie sã ne mire,
controlul natalitãþii, inclusiv în cadrul cuplurilor cãsãtorite, s-a manifestat mai timpuriu ºi
mai accentuat în Banat (ºi în teritoriile de la graniþa sudicã a monarhiei austro-ungare)125,
ceea ce reflectã constituirea unei corelaþii pozitive între modernizarea comportamentului
demografic ºi nivelurile de educaþie ºi prosperitate economicã. Diferenþierea dintre pro-
vinciile istorice româneºti evidenþiazã faptul cã în timp ce Banatul ºi unele subregiuni ale
Transilvaniei propriu-zise începuse � timid, dar real � procesul de restrângere a natalitãþii,
care este o componentã crucialã a tranziþiei demografice, populaþia din Vechiul Regat era
încã victima economicã a unei natalitãþi ridicate, care conducea la pulverizarea proprietãþilor
ºi la pauperizare economicã.

Creºterea demograficã a fost posibilã doar în condiþiile unei creºteri accentuate a
producþiei de resurse alimentare ºi în primul rând a producþiei cerealiere. Excluzând datele

119. Handbuch: V, 18-19 (capitol de Wolfram Fischer).
120. Date pe intervale de câte cinci ani dupã 1891 la Trebici, Ghinoiu 1986: 43.
121. Trebici, Ghinoiu 1986: 45.
122. Trebici, Ghinoiu 1986: 40-65.
123. Bolovan 2000: 158.
124. Bolovan 2000: 118-129. Pentru limitarea voluntarã a natalitãþii în cadrul comunitãþilor

sãseºti, vezi ºi analiza punctualã din Crãciun 2007.
125. Bolovan 2000: 160-161.
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fragmentare existente pentru perioada anterioarã anului 1862, vom consemna faptul cã în
jumãtatea de secol dintre Unirea Principatelor ºi primul rãzboi mondial producþia agricolã
realizatã în cuprinsul statului român a crescut de aproape 3,7 ori.

Tabelul II.5. Producþia de cereale în statul român (mii tone)

Anii Total Grâu Porumb Orz Ovãz Secarã Alte cereale 
1862-1866 1667,9 532,1  830,3 174.3  26,6 49,7 54,9 
1911-1915 6154,3 2207,9 2847,9 558,4 412,7 87,7 39,7 

Anii Grâu Porumb Orz Ovãz Secarã Mei 
1862-1866  7,5  8,0  6,7 4,3 6,9 6,2 
1911-1915 11,5 13,6 10,4 9,5 8,9 8,5 

Sursa: Axenciuc: II, 519.

Aceastã creºtere s-a datorat în mai mare mãsurã creºterii suprafeþelor cultivate ºi implicit
a utilizãrii forþei de muncã decât sporirii productivitãþii. Astfel, suprafaþa cultivatã a crescut
în aceeaºi perioadã de 2,3 ori (2,22 milioane de hectare în media anilor 1862-1866 ºi
5,14 milioane hectare în media anilor 1911-1915)126, în timp ce sporul randamentelor la
hectar a fost în medie sub 1,6 ori.

Tabelul II.6. Randamentele cerealiere în statul român (chintale/hectar)

Sursa: Axenciuc: II, 525.

Aceste progrese sunt totuºi apreciabile, plasând România în preajma mediei europene la
majoritatea cerealelor127. La grâu ºi la porumb, randamentele româneºti din ajunul primului
rãzboi mondial depãºesc chiar media europeanã; semnificaþia acestei depãºiri nu trebuie
totuºi exageratã, întrucât media europeanã este redusã prin ponderea mare a Rusiei, iar
comparaþia cu majoritatea celorlalte state europene este mai puþin favorabilã. Astfel, la
porumb randamentul mediu din România (13,6 chintale/hectar în media anilor 1911/1915)
este net superior celui al Rusiei (10,1 chintale/hectar în media anilor 1908/1912), dar uºor
inferior mediei Europei fãrã Rusia (14 chintale/hectar în anii 1908/1912)128. O situaþie
similarã poate fi întâlnitã în cazul grâului.

Tabelul II.7. Randamentul la grâu în diverse state europene
(chintale/hectar, media anilor 1908/1912)

Austro-Ungaria 12,7 
Belgia 25,1 

Bulgaria 10.3 
Danemarca 31,0 

Elveþia 21,5 
Finlanda 13,5 
Franþa 13,2 

Germania 18,5 
Grecia 7,0 

126. Axenciuc: II, 512.
127. Bairoch 1999: 103, 114.
128. Bairoch 1999: 114.
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Sursa: Bairoch 1999: 106.

Productivitatea agricolã este însã diferitã de randamentele la hectar. Astfel, Paul
Bairoch insistã asupra faptului cã � deºi soluþia idealã ar fi sã mãsurãm productivitatea în
funcþie de toþi factorii implicaþi în producþia agricolã �, în mod practic, criteriul cel mai bun
pentru evaluarea productivitãþii agricole este calcularea cantitãþii de resurse de hranã obþinute
în medie de un lucrãtor de sex masculin activ în sectorul agricol130  Datele pe care le
prezintã el plaseazã România uºor peste media europeanã, dar sub nivelul þãrilor dezvoltate.

Tabelul II.8. Indici ai productivitãþii agricole
(milioane de calorii/locuitor de sex masculin activ în sectorul agricol)

 1800 1860 1890 1910 
România 6,0 6,7 10,8 13,9 

Media europeanã 6,0 8,0 9,1 11,3 
Media Europei fãrã Rusia 6,2 9,1 11,3 14,9 

Media þãrilor occidentale dezvoltate 7,1 12,5 18,0 23,4 

Italia 9,6 
Marea Britanie (inclusiv Irlanda) 21,4 

Norvegia 16,6 
Portugalia 6,0 
România 11,7 

Rusia 6,6 
Serbia 10,0 
Spania 9,4 
Suedia 21,2 

Þãrile de Jos 23,9 

Sursa: Bairoch 1999: 136-137.

Deºi, dupã cum recunoaºte ºi Paul Bairoch, datele sale au fost obþinute cu preþul unui
numãr considerabil de aproximãri, ele sunt convergente cu informaþiile pe care le avem cu
privire la alþi indicatori ai productivitãþii agricole. Astfel, dublarea productivitãþii agricole
mãsurate în calorii în jumãtatea de secol de dinainte de al doilea rãzboi mondial corespunde
în linii mari cu dublarea producþiei de cereale pe cap de locuitor, care a crescut de la
409 kg în anii 1862/1866 la 824 kg în 1911/1915131.

129. În România, media anilor 1908/1912 a fost ceva mai mare decât cea a anilor 1911/1915.
Pentru aceºtia din urmã, Victor Axenciuc oferã urmãtoarele date comparative, care (exceptând
o diferenþã ceva mai mare în cazul Germaniei) nu schimbã însã imaginea de ansamblu:
România � 1.150 kg/ha, Belgia � 2.530 kg/ha, Danemarca � 3.160 kg/ha, Marea Britanie �
2.130 kg/ha, Germania � 2.170 kg/ha (Axenciuc 1997: 109).

130. Bairoch 1999: 123-125. Bairoch explicã faptul cã foloseºte în calcule doar lucrãtorii agricoli
de sex masculin prin modul foarte inegal în care sursele de secol XIX au înregistrat forþa de
muncã femininã implicatã în producþia agricolã, ceea ce ar fi fãcut ca o eventualã includere
a datelor din aceste izvoare sã genereze distorsiuni mai mari în comparaþii decât cele provocate
de diferenþele de implicare femininã realã în producþia agricolã.

131. Axenciuc 1997: 109.
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Per total, progresul productivitãþii agricole nu este neglijabil. Totuºi, dacã îl comparãm
cu cel realizat în aceeaºi vreme de alte þãri cu soluri similar de fertile, de exemplu Franþa132,
atunci nivelul productivitãþii agricole din Vechiul Regat apare fiind ca mult sub potenþial.

De ce aceastã performanþã desigur nu scãzutã, dar totuºi insuficientã? În Europa au avut
loc în secolul al XIX-lea douã revoluþii agricole distincte133. Prima, începutã încã din
epoca modernã timpurie în Þãrile de Jos ºi în Anglia, a cuprins eliminarea pârloagei în
favoarea plantelor furajere ºi a sistemelor complexe de rotaþie a culturilor, ameliorarea
seminþelor ºi a raselor animaliere, perfecþionarea inventarului agricol ºi o mai bunã integrare
a creºterii animalelor cu culturile de plante. Cea de-a doua revoluþie agricolã modernã a avut
drept trãsãturi principale începutul mecanizãrii muncilor agricole (mai ales în faza recol-
tãrii), folosirea îngrãºãmintelor artificiale ºi în general trecerea de la un sistem de producþie
bazat pe folosirea intensivã a forþei de muncã umane la unul capital-intensiv. Aceastã a doua
revoluþie agricolã modernã a început în unele þãri dezvoltate cãtre 1850-1870 ºi a continuat
în cea mai mare parte a lumii ºi în secolul XX. Or, România secolului al XIX-lea a parcurs
doar parþial prima revoluþie agricolã modernã ºi a început târziu ºi pe scarã redusã procesul
de mecanizare a lucrãrilor agricole134.

La începutul secolului al XIX-lea nivelul tehnicii agricole era deosebit de precar.
Asolamentul bienal era forma predominantã de gestionare a terenului agricol, la concurenþã
cu asolamentul natural (moina neregulatã), iar plugul de lemn cu brãzdar de fier era
principala piesã în inventarul agricol135. Din anii 1830 preocupãrile pentru creºterea
producþiei agricole au început sã fie tot mai consistente la nivelul unei pãrþi a elitelor. În
Þara Româneascã a fost întemeiatã Societatea de Agriculturã, iar în Moldova Comisia
Centralã de Agronomie ºi Economie Ruralã. Moºierii au început sã angajeze ingineri
hotarnici, agronomi ºi veterinari, iar la ªcoala de la Sf. Sava ºi Academia Mihãileanã au fost
incluse în program noþiuni de economie agricolã136. În Þara Româneascã a fost înfiinþatã
ªcoala naþionalã de agriculturã de la Pantelimon, iar în Moldova au funcþionat trei ateliere
mari de confecþionat unelte ºi maºini agricole137. Nu în cele din urmã, impulsuri de
perfecþionare au venit atât de la negustorii exportatori, cât ºi de la vârful societãþii, atât
contele Kiseleff în perioada cât a fost guvernator al Principatelor, cât ºi domnii regulamentari
arãtând un interes concret pentru sporirea productivitãþii agricole. În pofida acestor des-
chideri, efectele au fost modeste. Un exemplu: în 1839 deputaþia comercialã din Brãila a
înaintat Vorniciei din Lãuntru mai multe propuneri, vizând selecþionarea seminþelor, inter-
zicerea depozitãrii grânelor în gropi de pãmânt ºi construirea de coºare pentru cereale ºi

132. Potrivit datelor lui Paul Bairoch, Franþa producea la 1800 circa 6,5 milioane calorii pe
locuitor de sex masculin activ în sectorul agricol ºi 17,7 milioane calorii în 1910 (Bairoch
1999: 136). Decalajul crescuse deci în termeni absoluþi de la 0,5 la 3,8 milioane calorii
pe locuitor de sex masculin activ în sectorul agricol, iar în termeni relativi de la 1:1,08 la
1:1,27.

133. O prezentare sinteticã a caracteristicilor celor douã revoluþii agrare moderne la Bairoch
1999: 129; o analizã mai detaliatã în Aldcroft, Ville 1994: 81-98 (capitol de Robert Price)
ºi Mazoyer, Roudart 2002: 411-520. Jan Luiten van Zanden foloseºte pentru ceea ce
majoritatea istoricilor denumesc �a doua revoluþie agrarã modernã� numele de �prima
revoluþie verde� (Zanden 1991).

134. Pentru o bunã analizã de ansamblu a agriculturii din anii 1859-1914 vezi Axenciuc 1997: 79-122.
135. Corfus 1969: 66-68.
136. IRC: 478 (capitol de Ioan Bolovan).
137. Corfus 1982: 314-316.
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pãtule pentru porumb strâmte ºi lungi, ca în Moldova, obligarea arendaºilor de a dijmui
grânele imediat dupã recoltare, astfel încât acestea sã nu se deterioreze pe câmp etc.;
Vornicia din Lãuntru ºi-a însuºit aceste propuneri, le-a transmis în judeþe, dar impactul
concret a fost mediocru, iar tehnicile ºi practicile vechi au persistat încã multã vreme138. Dacã
eforturile unora dintre membrii generaþiei paºoptiste de a asigura o difuzare a practicilor
agricole mai avansate sunt evidente, având însã o eficacitate redusã, odatã cu separarea mai
clarã a proprietãþilor dupã 1864, asiduitatea preocupãrilor de acest fel pare sã fi scãzut la
nivelul elitelor139. Constantin Garoflid afirmã fãrã echivoc: �Nici unul dintre conducãtorii
politici, aleºi ai votului obºtesc, n-a încercat sã dea poporului educaþia muncii�140; chiar
dacã aceastã afirmaþie prea categoricã este probabil exageratã, ea reflectã destul de bine
lipsa interesului mai larg pentru perfecþionarea activitãþii productive a þãranilor.

Desigur, guvernanþii erau conºtienþi de însemnãtatea centralã a agriculturii, ºi mai ales
a culturilor cerealiere, pentru economie, pentru societate în ansamblu ºi de asemenea pentru
finanþele statului. De aceea, ei cereau deseori informaþii, iar raportãrile din teritoriu
formeazã bogate fonduri arhivistice. Totuºi, ceea ce uimeºte este nivelul destul de general
al intervenþiilor ministeriale, concentrarea pe problemele învoielilor agricole ºi absenþa
aproape completã a preocupãrilor concrete legate de productivitate. Aspectele practice
erau mult mai frecvent aduse în discuþie de instanþele de la nivel local sau judeþean. Desigur,
multe dintre probleme, fie ele conjuncturale (efectele unor epizootii sau ale unor recolte
proaste) fie ele cvasipermanente (accesul þãranilor la credite ieftine) erau greu solubile,
fiind eficient blocate de marii proprietari, interesaþi sã menþinã presiunea economicã asupra
þãranilor pentru a putea dispune de forþã de muncã ieftinã pentru moºiile lor. În aceste
condiþii, nu trebuie sã ne mire faptul cã propuneri precum înfiinþarea de depozite de rezervã
la nivel comunal sau judeþean, sau acordarea unor ajutoare financiare pentru ca þãranii sã-ºi
poatã reface efectivele de animale au fost fie blocate cu totul, fie amânate, fie golite de
conþinut. Exemplare sunt ºi relativ puþinele dezbateri ºi propuneri de la nivel judeþean care
au inclus aspecte ale productivitãþii agricole. Aceste dezbateri au avut loc mai ales în anii
1875-1878, dupã ce scãderea preþurilor mondiale dupã 1873 pusese în evidenþã slaba
productivitate a producãtorilor agricoli români. În consecinþã, mai multe consilii judeþene
(Dolj, Gorj, Tecuci etc.) au evidenþiat nevoia de a evita concentrarea prea mare pe grâu ºi
porumb, de a cultiva cu precãdere alte plante, considerate mai rentabile (orz, secarã, mei,
rapiþã) ºi de a revitaliza creºterea animalelor pentru export. La nivelul soluþiilor concrete,
se solicitau îmbunãtãþirea selecþiei seminþelor ºi a raselor de animale, întemeierea unor ºcoli
agricole sau a unor ferme-model la nivel judeþean ºi chiar împãrþirea de premii pentru
agricultorii care aplicau cele mai bune metode de cultivare. Per total însã, discuþiile s-au
dovedit sterile, pe de o parte din cauza slabei focalizãri, ºi pe de altã parte din cauza faptului
cã evenimentele dominante la nivel naþional (rãzboiul din 1877-1878, apoi dezbaterile
legate de revizuirea articolului 7 din Constituþia din 1866 ºi de problema acordãrii cetãþeniei
pentru evrei) nu au contribuit la concentrarea spre soluþii practice, ci mai degrabã la
înceþoºarea problemelor printr-o retoricã naþionalistã tot mai puternicã. În aceste condiþii,
s-au fãcut foarte puþin pentru ameliorarea situaþiei, iar într-o perioadã de declin mondial al
preþurilor cerealiere, când o þarã precum Danemarca, dupã unele ezitãri, s-a reorientat spre

138. Corfus 1969: 224-225.
139. Prezentarea din acest paragraf se bazeazã în special pe analiza din Maier 1989: 137-146,

care citeazã numeroase izvoare de arhivã.
140. Garoflid 1943: 61.
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exportul de produse agricole ºi animaliere superior prelucrate, România ºi-a accentuat
orientarea cerealierã, iar producãtorii agricoli au încercat sã-ºi menþinã veniturile vânzând
cantitãþi mai mari de cereale la preþuri mai mici. Este adevãrat, la sfârºitul secolului al XIX-lea
ºi în primii ani ai secolului XX se poate observa apariþia mai multor organizaþii care îºi
propuneau ridicarea nivelului agriculturii româneºti (Societatea Centralã Agricolã � 1889;
Societatea Agrarã � 1900; Uniunea sindicatelor agricole � 1912; Societatea Naþionalã de
Agriculturã � 1912)141. Deºi impactul acestor organizaþii este greu de evaluat, s-au obþinut
unele progrese ale randamentelor cerealiere ºi ale productivitãþii; este însã de remarcat
faptul cã aceste progrese au fost mai mari pe marile domenii, îndeosebi pe cele cultivate în
regie de proprietari sau de arendaºi, ºi mai reduse în cazul micilor exploataþii agricole.
Astfel, în 1909/1913 randamentele medii anuale la grâu au fost de 13,7 chintale la hectar pe
marile proprietãþi faþã de 12 chintale la hectar pe micile proprietãþi, la porumb de 15,3
chintale la hectar faþã de 12,5 chintale la hectar, iar la orz de 11,5 chintale la hectar faþã de
9,7 chintale la hectar142. Maºinile agricole au început ºi ele sã fie utilizate tot mai mult, dar
majoritatea erau concentrate pe marile domenii143. În cifre absolute, sporul este apreciabil,
îndeosebi la nivelul maºinilor de treierat, al semãnãtorilor ºi secerãtorilor. Astfel, numãrul
maºinilor de treierat (ºi al locomobilelor necesare funcþionãrii acestora) a crescut de la 156
în 1865 la 5.934 în 1913; în acelaºi an erau folosite ºi 144 de tractoare, precum ºi un numãr
neprecizat, dar considerabil, de semãnãtori ºi secerãtori144. Dacã încercãm însã sã evaluãm
mãsura în care lucrãrile agricole erau mecanizate, atunci vom constata cã la începutul
secolului XX maºinile asigurau peste 90% din activitatea de treierat de pe marile domenii,
ºi numai 20-30% din lucrãrile de semãnat ºi recoltat pãioase, restul lucrãrilor de pe domenii
ºi covârºitoarea majoritate a celor de pe loturile þãrãneºti efectuându-se manual145. Pe lângã
comparaþiile cu numãrul de maºini agricole folosite în alte þãri europene146 ºi constatarea cã
înainte de primul rãzboi mondial consumul de îngrãºãminte artificiale era practic nul147,
aceste date sunt suficiente pentru a ne îngãdui sã conchidem cã România nu începuse decât
foarte incomplet sã realizeze cea de-a doua revoluþie agricolã modernã.

În plus, accentul prea mare pe cereale a creat serioase probleme celorlalte componente
ale producþiei agricole. Cea mai gravã a fost blocarea creºterii efectivelor de animale
domestice, atât în termeni absoluþi, cât ºi în raport cu populaþia.

141. Garoflid 1943: 162-166.
142. Garoflid 1943: 120. Un tablou similar prezintã pe baza datelor din 1912 ºi Victor Axenciuc,

care adaugã ºi date despre randamentele la ovãz ºi floarea-soarelui (Axenciuc 1997: 108).
De asemenea, Daniel Chirot afirmã cã principalele progrese agricole s-au realizat în primul
deceniu al secolului XX, în timp ce anii 1860-1900 ar fi fost în mare mãsurã o perioadã de
stagnare (Chirot 2002: 230-231, 238-240); aceastã impresie este însã influenþatã de media
foarte scãzutã a anilor 1896-1900 (când au fost mai multe recolte ratate), care îl fac pe autor
sã piardã din vedere progresele realizate înainte de 1895.

143. În 1905, moºierii cu peste 100 de hectare deþineau 52,2% dintre maºinile agricole, marii
arendaºi 39,8%, cultivatorii cu mai puþin de 100 ha circa 3%, circa 6% erau deþinute de
antreprenori care închiriau maºinile, iar circa 0,3% de 39 de asociaþii þãrãneºti (IR: VII/2,
109 � capitol de Gheorghe Iacob; Axenciuc: II, 388).

144. Axenciuc: II 361.
145. Axenciuc 1997: 105.
146. Axenciuc: II 406-407.
147. Bairoch 1999: 90.
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Tabelul II.9. Efectivele principalelor animale domestice în Vechiul Regat (mii capete)

Anul Cabaline Bovine  
ºi buvaline 

Porcine Ovine Caprine Pãsãri 

1860 382 1.759 674 4.825 374 ?148  
1870 444 1.925 819 4.869 244 8.090 
1880 517 2.215 882 4.743 231 8.560 
1890 658 2.521 970 5.067 212 10.020 
1900 864 2.545 1.102 5.655 233 11.160 
1910 825 2.667 1.021 5.269 187 12.890 
1914 1.071 2.520 1.066 5.426 192 14.480 

Sursa: Axenciuc: II, 415-416.

Observãm faptul cã singurele specii al cãror numãr a crescut pe întregul interval de timp pânã
la primul rãzboi mondial au fost cabalinele ºi pãsãrile de curte. În cazul bovinelor, creºterea s-a
oprit pe la 1890, iar în cazul porcinelor ºi ovinelor cãtre 1900. Era ºi acesta un semn cã
extinderea suprafeþelor cultivate lãsa tot mai puþin loc pentru pãºuni, iar cultivarea plantelor
furajere era cu totul insuficientã pentru a îngãdui sporirea în continuare a efectivelor de animale.

Tabelul II.10. Efectivele de animale în raport cu pãºunile, fâneþele ºi suprafaþa arabilã

Anul  Pãºuni ºi fâneþe/ 
vitã mare etalon (ha) 

Suprafaþã arabilã/vitã 
de muncã (ha) 

1860 1,19 1,76 
1890 0,52 3,38 
1911 0,45 3,58 

Sursa: Axenciuc: II, 432.

În contextul creºterii de ansamblu a populaþiei, numãrul animalelor pe cap de locuitor a
scãzut considerabil la bovine (34 în media anilor 1911-1915 faþã de 45 în anii 1860), ovine
ºi caprine (laolaltã 75 în anii 1911-1915 faþã de 127 în 1862-1866), ºi ceva mai puþin
dramatic la porcine (14 în 1911-1915 faþã de 18 în 1862-1866)149.

Este timpul sã sintetizãm, ºi pentru aceasta vom folosi informaþiile referitoare la valoarea
producþiei agricole, vegetale ºi animaliere, din perioada 1860-1914.

Tabelul II.11. Valoarea producþiei agricole (lei aur/locuitor)

148. 7.400 mii în 1861.
149. Axenciuc: II, 815-816.

 Producþia vegetalã Producþia animalierã Total 
1862-1866 111 92 202 
1867-1871 135 95 230 
1872-1876 132 92 224 
1877-1880 152 91 243 
1881-1885 145 89 234 
1886-1890 169 86 256 
1891-1895 173 83 256 
1896-1900 155 78 233 
1901-1905 172 81 253 
1906-1910 168 74 242 
1911-1915 170 72 242 

Sursa: Axenciuc: II, 823.
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Datele de mai sus indicã atât modificarea raportului vegetal-animalier în favoarea producþiei
vegetale (preponderent cerealierã) de la 55:45 la 70:30, cât ºi faptul cã valoarea pe locuitor
a ambelor tipuri de producþie s-a plafonat înainte de 1914. Existã însã un decalaj cronologic,
precum ºi o diferenþã de amplitudine în evoluþia/involuþia lor. Astfel, scãderea valorii producþiei
animaliere pe cap de locuitor a fost aproape neîntreruptã dupã 1871, în timp ce în cazul
producþiei vegetale observãm o plafonare abia dupã 1905. Studiile referitoare la agricultura
din secolul al XIX-lea ne indicã faptul cã cele douã linii de evoluþie erau corelate. Robert Price
a sintetizat astfel acest mecanism de blocaj al producþiei agricole: penuria resurselor de
hranã pentru animale ºi condiþiile precare în care acestea erau þinute au fãcut ca animalele de
muncã sã fie într-o mediocrã stare de sãnãtate ºi relativ slabe; aceasta a încurajat folosirea în
continuare a instrumentelor de arat uºoare, primitive, ceea ce a fãcut ca randamentul sã
rãmânã mult sub potenþialul natural al terenurilor agricole; în fine, producþia agricolã a rãmas
extrem de dependentã de cantitatea de muncã umanã investitã, ceea ce a limitat capacitatea
þãranilor de a-ºi diversifica paleta de activitãþi economice ºi de a acumula capital pentru
ameliorarea potenþialului productiv al gospodãriilor lor150. Acest cerc vicios este atestat ºi în
Rusia, ºi în pãrþi ale Franþei centrale ºi sudice, precum ºi în Europa sudicã în ansamblul sãu.
România nu era deci un caz singular în peisajul agricol european de la începutul secolului XX.
Pe de altã parte însã, observaþia de mai sus nu trebuie sã ne facã sã pierdem din vedere faptul
cã, aºa dupã cum indicã ºi plafonarea valorii totale a producþiei agricole pe cap de locuitor
dupã 1895 ºi în contextul unui spor demografic încã puternic, resursele de creºtere agricolã
începuserã sã se epuizeze. Totodatã, blocajul în care intrase agricultura Vechiului Regat era
amplificat ºi de tensiunile sociale din mediul rural, evidenþiate de marea rãscoalã din 1907.

Dacã în mediul rural progresele modernizãrii au fost extrem de subþiri, imaginea generalã
este cã succesul a fost mai mare la oraº. De altfel, foarte mulþi dintre observatorii vremii,
ca ºi dintre analiºtii ulteriori, evidenþiazã contrastul sat-oraº care caracteriza Vechiul
Regat. Acest contrast a fundamentat o întreagã teorie a oraºului parazitar, care trãia din
exploatarea þãrãnimii. Nu vom discuta aici dacã ºi în ce mãsurã este îndreptãþitã aceastã
teorie. Vom remarca doar faptul cã ea a fost împãrtãºitã atât de observatori contemporani cu
evenimentele151, cât ºi de analiºtii de mai târziu.

Deºi þãranii au contribuit la susþinerea costurilor modernizãrii, principalii beneficiari
au fost locuitorii oraºelor, mai ales cei din clasa conducãtoare � ºi apoi cei din clasa
de mijloc [�] Pentru þãrani modernizarea a însemnat o viaþã mai bunã �pentru domnii
de la oraº� ºi pentru cei puþini de la sate care puteau emigra la oraº152.

150. Aldcroft, Ville 1994: 79-80 (capitol de Robert Price). Observatorii de la începutul secolului XX
erau ºi ei conºtienþi de rolul central al scãderii numãrului de vite în deteriorarea situaþiei
materiale a sãtenilor. Astfel, G.D. Scraba consemna: �înrãutãþirea situaþiei materiale a
sãteanului e datoratã în cea mai mare parte faptului cã lui nu-i mai e posibil sã creascã vite
numeroase ca în trecut� (Scraba 1907: 7). Rãspunsurile la chestionarele lui Scraba sunt
extrem de clare în indicarea acestei corelaþii: �Nu este pãmânt suficient de hranã, nu este
imaº pentru vite, din care cauzã vitele s-au împuþinat considerabil, iar sãtenii fiind lipsiþi de
vite de muncã ºi de vaci ºi oi pentru necesitãþile traiului, o duc în greutãþi� (Scraba 1907: 23).
Un primar din Dâmboviþa consemna plastic faptul cã din cauza lipsei de izlaz, sãteanul e
nevoit sã-ºi vândã vitele ºi sã munceascã în locul lor (Scraba 1907: 314).

151. Putem reaminti aici teribila frescã sarcasticã a Vechiului Regat realizatã de ªtefan Zeletin,
care are în centru dihotomia dintre mãgarii sãteni ºi mãgarii orãºeni (Zeletin 2006: 34-46;
prima ediþie 1915).

152. IR: VII/II, 36 (capitol de Gheorghe Iacob).



140 ROMÂNIA ªI EUROPA

Construcþiile monumentale din capitalã ºi din alte câteva oraºe întãresc aceastã impresie
cã modernizarea a reuºit la oraº, ºi cã sacrificiile reale ale þãrãnimii au avut mãcar meritul
de a permite dezvoltarea unei lumi urbane moderne.

Cu toate acestea, la o privire mai atentã, bilanþul dezvoltãrii urbane este mai puþin
spectaculos decât ne-am fi aºteptat. Astfel, procentul populaþiei urbane a crescut de la 6-7%
la începutul secolului al XIX-lea la 18,3% în 1912153. Aparent, progresul este apreciabil,
dar dacã îl privim în contextul general al secolului al XIX-lea el apare oarecum mediocru.
Potrivit calculelor lui Paul Bairoch, ponderea populaþiei din oraºe mai mari de 5.000 de
locuitori a crescut la nivel european de la 12% în 1800 la 38% în 1914 (iar dacã luãm în
calcul toate localitãþile cu mai mult de 2.000 de locuitori, ceea ce este mai aproape de felul
în care oraºele erau definite în statistica româneascã, procentajele sunt 16% în 1800 ºi 41%
în 1914)154. În acest context, rata de urbanizare a României a continuat sã rãmânã în secolul
al XIX-lea cam jumãtate din rata medie europeanã, ceea ce înseamnã cã decalajul relativ s-a
menþinut, iar decalajul absolut a crescut.

De ce aceastã mediocritate a dezvoltãrii urbane? Urbanizarea din þãrile dezvoltate s-a
bazat în secolul al XIX-lea pe mai mulþi factori, dintre care vom menþiona amplificarea
funcþiilor administrative, politice ºi culturale ale oraºelor, sporul productivitãþii agricole,
care a îngãduit hrãnirea unei populaþii neagricole tot mai numeroase, ºi mai ales dezvoltarea
industriei. Limitele creºterii productivitãþii agricole au fost evidenþiate anterior. De aceea,
în cele ce urmeazã vom încerca sã schiþãm bilanþul dezvoltãrii industriale a României
moderne.

Vlad Georgescu a sintetizat astfel evoluþia industriei româneºti în secolul al XIX-lea:
�Ar fi cu neputinþã sã nu subliniem cursul net ascendent urmat de industria þãrii, în mai
puþin de un secol, de la 1831 ºi pânã la 1914; industrializarea, bazatã pe ceea ce putea
furniza baza de materie primã localã, a urmat o curbã ascendentã continuã, chiar dacã
lentã�155.

Dupã cum vedem din formularea de mai sus, existã o parte plinã, dar ºi una goalã a
paharului. Astfel, având în vedere nivelul foarte scãzut de la începutul secolului, orice
comparaþie brutã va evidenþia creºterea, adicã partea plinã a paharului. Cea mai spec-
taculoasã creºtere o putem constata la elementele pentru care nivelul de la începutul secolului
al XIX-lea era zero, de exemplu puterea instalatã a motoarelor folosite în industrie. În
aceastã privinþã, comparaþia ar fi cã de la 0 CP în prima jumãtate a secolului al XIX-lea s-a
ajuns la 45.212 CP, potrivit anchetei industriale din 1901-1902, ºi la 126.666 CP în 1915156.
La fel de spectaculoasã ar fi o evidenþiere a creºterii extracþiei þiþeiului: de la sub 200 de
tone anual la mijlocul secolului al XIX-lea, la 16.000 tone anual în 1880, 247.000 tone în
1900, circa un milion de tone în 1906 ºi 1,848 milioane tone în 1913157 . Vom reþine din
aceste exemple ºi faptul cã cea mai mare parte a sporului s-a realizat spre sfârºitul perioadei,
în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea ºi mai ales în anii 1901-1915.

153. Pentru începutul secolului al XIX-lea, vezi supra cap. II.2. Pentru 1912, sursa noastrã este
EIR: I 328 (capitol de Ion Alexandrescu). Recensãmântul din 1899 consemnase în mediul
urban 18,8% din populaþia totalã a României (EIR I: 325), plafonarea procentului populaþiei
urbane în anii 1899-1912 datorându-se mai ales creºterii peste medie a populaþiei rurale,
datoratã atât natalitãþii puternice, cât ºi atrofierii migraþiei sãtenilor spre oraº.

154. Bairoch 1997: II, 195.
155. Georgescu 1992: 136.
156. Axenciuc: I, 81.
157. Axenciuc: I, 261, 291.
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În istoriografie, aceastã linie ascendentã este pusã în legãturã cu adoptarea unei politici
de încurajare a dezvoltãrii industriale dupã 1885 (trecerea la protecþionism începând cu
1886 ºi adoptarea primei legi de încurajare a industriei în 1887). Comparaþiile la nivelul
întreprinderilor industriale încurajate susþin aceastã impresie pozitivã: astfel, numãrul
întreprinderilor industriale susceptibile a fi sprijinite de stat a crescut în 3 decenii de 10 ori
(de la 83 în 1886 la 837 în 1915), capitalul de 9,5 ori (de la circa 38 milioane lei în 1886
la 361 milioane lei în 1915) ºi producþia anualã de aproape 15 ori (de la circa 40 milioane
lei în 1886 la 584 milioane lei în 1915)158. La o analizã mai atentã însã, bilanþul este mult
mai modest. Victor Axenciuc remarca:

nici o ramurã [industrialã] nu era completã sub aspectul compoziþiei tehnico-economice,
nu se produceau nici cantitativ, nici sortimental toate bunurile necesare pieþei interne;
în medie, industria mecanizatã acoperea 25-30% din cerinþele de bunuri de consum;
o proporþie mai mare, pânã la 75-80%, asigurau industria alimentarã, petrolierã; cea
mai micã proporþie revenea ramurilor: textilã, electrotehnicã, chimicã etc. [�]
aproape toate maºinile ºi utilajele � 99% � se importau159.

Eficacitatea protecþionismului vamal în susþinerea industriei româneºti a fost cel puþin
discutabilã160. În fine, nu trebuie sã uitãm faptul cã marea industrie nu reprezenta decât o
parte din totalul activitãþii industriale în secolul al XIX-lea161, tot aici trebuind sã mai
includem industria casnicã ºi producþia meºteºugãreascã, precum ºi manufacturile care nu
au reuºit sã facã trecerea la maºinism; toate aceste ramuri au pierdut în competiþia cu
produsele importate ºi/sau cu cele realizate de industria mare din þarã, iar declinul lor
contrabalanseazã parþial progresele industriei maºiniste. Având în vedere cele de mai sus,
considerãm cã, pentru a evalua bilanþul de ansamblu al dezvoltãrii industriale a Vechiului
Regat înainte de 1914, este mai potrivit sã comparãm nivelul producþiei româneºti pe cap de
locuitor cu cea realizatã în alte þãri europene. În lucrãrile de referinþã folosite la nivel
internaþional pentru industria din secolul al XIX-lea putem gãsi informaþii referitoare mai
ales la producþia de cãrbune, petrol, fier, oþel, þesãturi de bumbac ºi de lânã, pânzeturi,
lemn, bere ºi energie electricã162; exceptând petrolul, la toþi ceilalþi parametri, România se
plaseazã mult sub media europeanã. Asemenea comparaþii ar fi însã incomplete ºi nu ar þine
cont de faptul cã în preajma începutului primului rãzboi mondial peste 63% din valoarea
producþiei industriale din România era datã de doar douã ramuri, industria alimentarã ºi
industria chimicã (în principal de prelucrarea þiþeiului)163. Din fericire însã, Paul Bairoch a

158. Axenciuc 1997: 140.
159. Axenciuc 1997: 141.
160. Cf. analiza diferenþiatã din Ghiorghiþã 2002a: 95-123. Nivelul mai degrabã mediu al

protecþionismului vamal românesc reiese ºi din comparaþiile europene prezentate în Bairoch
1997: II, 303-304. Pentru comparaþii cu Bulgaria ºi Serbia, cf. Lampe, Jackson 1982:
264-272. John Lampe a evidenþiat ºi faptul cã dezvoltarea industrialã de la sfârºitul secolului
al XIX-lea a fost stimulatã mai puþin de tariful vamal protecþionist ºi mai mult de legea de
încurajare din 1887 ºi de revizuirea codului comercial în 1886, prin care se facilita înfiinþarea
întreprinderilor pe acþiuni (Lampe, Jackson 1982: 269).

161. Cea mai bunã prezentare de ansamblu a industriei din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
rãmâne Zane 1970. Vezi ºi datele cantitative despre diferitele ramuri din Axenciuc: I,
precum ºi prezentarea sinteticã din Axenciuc 1997: 123-148.

162. Vezi Mitchell 2003: 419-567.
163. Axenciuc: I, 95.
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calculat indici ai dezvoltãrii industriale pentru majoritatea þãrilor europene din secolul al XIX-lea,
comparând valoarea producþiei industriale pe cap de locuitor cu nivelul atins de Marea
Britanie în anul 1900.

Tabelul II.12. Producþia industrialã pe cap de locuitor
(indici raportaþi la Regatul Unit la 1900 = 100)

 1800 1830 1860 1880 1900 1913 
Media europeanã  8 11 17 23 33 45 
Austro-Ungaria  7  8 11 15 23 32 

Belgia 10 14 28 43 56 88 
Bulgaria  5  5  5  6  8 10 

Danemarca  8  8 10 12 20 33 
Elveþia 10 16 26 39 67 87 
Franþa  9 12 20 28 39 59 

Germania  8  9 15 25 52 85 
Grecia  5  5  6  7  9 10 
Italia  8  8 10 12 17 26 

Norvegia  9  9 11 16 21 31 
Olanda  9  9 11 14 22 28 

Portugalia  7  7  8 10 12 14 
Regatul Unit (Marea Britanie) 16 25 64 87 100 115 

România  5  5  6  7  9 13 
Rusia  6  7  8 10 15 20 
Serbia  5  5  6  7  9 12 
Spania  7  8 11 14 19 22 
Suedia  8  9 15 24 41 67 

Sursa: Bairoch 1982: 294, 330-331.

Desigur, se pot invoca destule argumente împotriva datelor strânse de Paul Bairoch, care
de altfel recunoaºte cã mai ales pentru anii 1800 ºi 1830 are de multe ori doar estimãri, ºi
cã rotunjirea cifrelor la nivelul unor procente fãrã zecimalã nu garanteazã o precizie
absolutã. Totuºi, informaþiile din acest tabel sunt convergente cu cunoºtinþele pe care le
avem din alte surse. Astfel, România s-a plasat constant de-a lungul secolului al XIX-lea în
ultimul eºalon al þãrilor europene164, iar desprinderea finalã în raport cu celelalte state
balcanice s-a datorat în mare mãsurã avântului industriei petroliere de la începutul secolului XX,
determinat la rândul sãu de afluxul apreciabil al investiþiilor strãine în acest sector dupã
adoptarea Legii Minelor din 1895. Mai mult, în ciuda realizãrilor ºi chiar a unei uºoare
recuperãri parþiale în anii 1900-1913, decalajul relativ al României faþã de media
europeanã s-a agravat, raportul fiind 1:1,6 la 1800, 1:2,83 în 1860 ºi 1:3,46 în 1913.

Am pornit discuþia despre bilanþul dezvoltãrii industriale de la încercarea de a explica
mediocritatea creºterii ponderii populaþiei urbane. Or, este evident cã industria româneascã

164. Este adevãrat, din clasamentul realizat de Paul Bairoch lipseºte Muntenegrul, care, dupã
toate indiciile, ar fi ocupat ultimul loc din Europa în ceea ce priveºte producþia industrialã.
Lipsesc de asemenea teritoriile europene ale Imperiului Otoman, care cuprindeau însã atât
regiuni lipsite aproape complet de industrie (de exemplu, Albania), cât ºi centre economice
cu componentã industrialã semnificativã, cum erau Salonic sau Istanbul. Vezi ºi Milward,
Saul 1977: 432
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de dinainte de 1914 nu a reuºit sã fie un factor major de urbanizare. Astfel, în industria
din Vechiul Regat lucrau în preajma începutului primului rãzboi mondial circa 110.000
persoane, ceea ce însemna doar circa 3% din populaþia activã a þãrii165. În aceste condiþii,
când forþa de muncã din industrie reprezenta doar circa o ºesime din populaþia oraºelor, este
clar cã acestea, în pofida progreselor înregistrate de unele ramuri industriale, îºi asigurau
cea mai mare parte a resurselor economice din comerþ ºi servicii, precum ºi din funcþiile de
centre politico-administrative ºi de domiciliu al marilor proprietari funciari, care cheltuiau
la oraº veniturile dobândite de pe urma domeniilor lor din mediul rural.

În consecinþã, în timp ce oraºele au cunoscut un anumit boom edilitar, s-au dotat cu
edificii publice de prestigiu ºi cu servicii publice specifice lumii moderne (gospodãrie
comunalã, transport public, electricitate, telefonie etc.), iar locuitorii lor ºi-au modelat
consumul dupã cel al marilor capitale occidentale, atât la nivelul alimentelor, cât ºi la cel al
vestimentaþiei ºi al obiectelor/practicilor de prestigiu, lumea satelor a rãmas oarecum
defazatã în raport cu modernitatea. Desigur, ºi în mediul rural s-au realizat unele
progrese166. S-au construit primãrii ºi biserici, uneori ºi oficii poºtale sau ºcoli. Ponderea
locuinþelor din piatrã a crescut de la 1,8% în 1860 la 9,5% în 1912; totuºi, nu trebuie
pierdut din vedere faptul cã în preajma primului rãzboi mondial 54,5% din locuinþele
sãtenilor erau încã din pãmânt ºi nuiele. S-a înmulþit numãrul locuinþelor cu douã sau mai
multe încãperi ºi s-a îmbunãtãþit calitatea acoperiºurilor. Pe de altã parte, mulþi sãteni au
continuat sã locuiascã în locuinþe cu o singurã încãpere sau chiar în bordeie, iar inventarul
casnic al majoritãþii þãranilor era extrem de sãrãcãcios. Alimentaþia ºi starea de sãnãtate a
sãtenilor erau deosebit de precare. Locuitorii satelor �trãiau la limita existenþei biologice,
hrãnindu-se prost, cu mãmãligã ºi zarzavaturi, rareori produse lactate ºi carne, fiind mãcinaþi
de boli ºi mizerie� (s.n.)167.

Constatarea divergenþei dintre sat ºi oraº ne obligã sã ne întrebãm care a fost respon-
sabilitatea statului ºi a elitelor politice în agravarea situaþiei lumii rurale, care în fond
reprezenta cea mai mare parte a populaþiei României de dinainte de primul rãzboi mondial. A
fost aceasta rezultatul unei strategii deliberate ce a favorizat oraºul în dauna satului, sau a fost
un efect nedorit al unui set de politici slab corelate între ele? Unii istorici insistã sã vorbeascã
despre o strategie coerentã de dezvoltare ºi modernizare la nivelul elitelor politice româneºti168;

165. Axenciuc 1997: 142.
166. Datele din acest paragraf sunt preluate din Axenciuc 1997: 116-121. La începutul secolului XX

au fost realizate mai multe anchete socioeconomice referitoare la condiþiile de existenþã din
lumea ruralã, care ne oferã o bunã bazã pentru documentarea atât a progreselor modernitãþii,
cât ºi a limitelor acestora. Exemplarã, dar nu singularã, este ancheta coordonatã de G.D.
Scraba în pregãtirea expoziþiei jubiliare din 1906, care a valorificat 4.858 de rãspunsuri la
ample chestionare trimise primarilor ºi diriginþilor (directorilor) ºcolilor rurale. Aici pot fi
gãsite ample informaþii cu privire la habitatul rural, la alimentaþie ºi la starea de sãnãtate a
sãtenilor, precum ºi despre raporturile de proprietate, învoielile agricole, producþiile din
mediul rural, religie, raporturile cu autoritãþile, alcoolism, concubinaj, cerºetorie, instituþiile
culturale ºi viaþa asociativã etc. Cf. Scraba 1907.

167. Axenciuc 1997: 120.
168. Platon, Russu, Iacob, Cristian, Agrigoroaiei 1993. Aici, deºi se pune întrebarea dacã nu

cumva �calea aleasã pentru modernizare, pentru integrarea în Europa vremii, mijloacele
utilizate de cãtre cercurile politice aflate la cârma þãrii au fost greºite?�, rãspunsul este cã
�strategia construcþiei României moderne, stabilitã ºi urmatã de factorii politici � între care
rolul hotãrâtor revine liberalilor � a corespuns necesitãþilor þãrii în aceste decenii� (p. 222 �
capitol de Gheorghe Iacob).
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alþii sunt mai sceptici în aceastã privinþã, dar deosebit de severi cu privire la incapacitatea
elitelor de a acþiona în favoarea þãranilor, chiar ºi atunci când au încercat aceasta169.

Rolul statului s-a materializat atât prin mecanismele sale redistributive, cât ºi prin felul
cum a reglementat ºi a controlat raporturile sociale ºi economice, îndeosebi pe cele dintre
moºieri ºi þãrani. În a doua privinþã, situaþia este clarã. Atât prin legislaþia referitoare la
învoielile agricole, cât ºi prin complicitatea de zi cu zi a administraþiei publice cu stãpânii
de moºii ºi prin felul în care a intervenit atunci când þãranii s-au ridicat împotriva regimului
agricol existent, statul român a acþionat în cea mai mare parte a perioadei de pânã la 1914
ca garant al relaþiilor agrare favorabile moºierimii, care drenau veniturile obþinute la sate
spre lumea urbanã. În ceea ce priveºte funcþia redistributivã a statului170, situaþia este la fel
de clarã. Majoritatea veniturilor proveneau din impozitele plãtite de sãteni, iar cea mai mare
parte a cheltuielilor se îndrepta spre oraº, principalele destinaþii fiind funcþionarea aparatului
de stat (administraþia, ordinea publicã, armata), economia (mai ales investiþiile în infra-
structuri moderne � cãi ferate, poduri, instalaþii portuare etc. � ºi subvenþii pentru industrie),
precum ºi plata datoriei publice171.

�Proporþia sumelor cheltuite reflectã prioritãþile pe care le acordau statul, guvernele,
diferitelor probleme de interes naþional�172. Pentru discuþia purtatã de noi, problema este
dacã felul în care au fost repartizate cheltuielile a favorizat dezvoltarea economicã ºi
modernizarea României, sau a reprezentat doar o mostrã de irosire a resurselor?

Una dintre criticile cele mai surprinzãtoare la adresa politicii modernizatoare se referã
la un domeniu asupra cãruia aparent domnea consensul: construirea cãilor ferate. Cãile
ferate au fost aparent unul dintre marile succese ale Vechiului Regat. În retrospectiva
statistico-economicã apologeticã prilejuitã de aniversarea a 40 de ani de la venirea pe tron
a lui Carol I, Leonida Colescu sublinia: �Cel mai important ºi mai puternic instrument de
progres, care precum am vãzut, a contribuit în cel mai înalt grad la transformarea ºi
regenerarea economicã a României, este drumul de fer�173. Progresele erau evidente
cantitativ: reþeaua de cãi ferate crescuse de la 0 la 3.179 km (la care se mai adãugau aproape
100 km linii de interes particular, mai ales în conexiune cu funcþionarea întreprinderilor),
fuseserã construite 338 de staþii de cale feratã, erau folosite 537 locomotive, peste 1.000 de
vagoane de cãlãtori ºi peste 12.000 vagoane de marfã, cu care au fost transportate
6,7 milioane tone de marfã174 . Cu toate acestea, istoricul german Lothar Maier, care a studiat
în detaliu opþiunea României de a construi cãi ferate în anii 1860-1870, a ajuns la concluzia
cã aceastã opþiune a fost nejustificatã economic la acea datã. El aduce în discuþie nu numai

169. �În timp ce statul ºi elita politicã, inclusiv cea mai mare parte a Partidului Liberal, depindeau
de veniturile din producþia agricolã, toate încercãrile de reformã în favoarea þãranilor au avut
tendinþa ciudatã de a avea efecte contrare þelului lor declarat. Nici o grupare politicã nu ar fi
avut puterea pentru o adevãratã schimbare a raporturilor� (Maier 1989: 158).

170. Trebuie amintit aici faptul cã în anii 1860-1914 veniturile statului au crescut mai rapid decât
ansamblul economiei, ceea ce a condus la creºterea ponderii lor în cadrul venitului naþional
pânã la un nivel de 20-25% în anii 1910-1914 (Axenciuc 1997: 186).

171. Vezi ponderile anuale în Axenciuc: III, 661-662.
172. Axenciuc 1997: 186.
173. Colescu 1907: 68.
174. Colescu 1907: 68-70. În 1915 existau 3.702 km cale feratã, 404 staþii, 932 locomotive,

1.499 vagoane de cãlãtori, 153 vagoane poºtale ºi 24.138 vagoane de marfã (Axenciuc: I,
323, 325). Pentru progresele cãilor ferate din România, vezi ºi Cebuc, Mocanu 1967:
103-130.
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condiþiile cunoscute ca oneroase ale concesiunii Strousberg (care a avut în vedere construirea
celei mai importante dintre linii, Roman-Galaþi-Brãila-Bucureºti-Piteºti-Craiova-Turnu
Severin) � preþ kilometric sensibil mai mare decât al altor linii construite în aceeaºi vreme
de stat sau de alþi întreprinzãtori, garantarea unui venit de 7,5% anual în condiþiile în care
Rusia garanta în aceeaºi vreme doar 5%175  �, ci ºi faptul cã valoarea traficului de mãrfuri
era prea micã pentru a asigura rentabilitatea reþelei de cãi ferate la acea datã, ceea ce a
însemnat cã statul român a trebuit sã plãteascã nu numai construirea reþelei, ci ºi diferenþa
dintre costurile de funcþionare ºi venitul garantat întreprinzãtorilor. Aceastã povarã financiarã
a ajuns în unii ani la 30% din veniturile statului român176, ceea ce era evident enorm ºi
ameninþa funcþionarea de ansamblu a statului. Deficitele s-au menþinut pânã în 1877, când
cãile ferate au devenit pentru prima datã rentabile datoritã plãþilor ruse pentru acoperirea
transporturilor de trupe ºi materiale necesare în rãzboiul cu Imperiul Otoman177. Situaþia
financiarã a fost agravatã de scãderea preþurilor mondiale la cereale dupã 1873, ca ºi de
cheltuielile militare din contextul crizei orientale ºi apoi a participãrii României la rãzboiul
din 1877-1878. În aceste condiþii, cãile ferate, vãzute de principele Carol ca un factor ce
contribuia la consolidarea puterii militare ºi deci reprezenta un pas în direcþia independenþei
politice a României, au condus la slãbirea lor financiarã ºi la apariþia unor complicaþii
externe care au periclitat chiar dobândirea independenþei politice în 1877-1878. Acestea nu
sunt însã singurele critici ce pot fi aduse construcþiei cãilor ferate din România anilor
�60-�70 ai secolului al XIX-lea. Dincolo de obiectivele politico-militare, cãile ferate erau
menite, în opinia promotorilor lor, sã uºureze afluirea cerealelor româneºti spre porturile
dunãrene, ºi prin micºorarea costurilor de transport sã le facã mai competitive pe pieþele
occidentale. Efectele construcþiei cãilor ferate s-au fãcut simþite din acest punct de vedere
abia dupã 1873 (calea feratã Bucureºti-Giurgiu servea mai mult pentru transportul spre
capitalã al produselor de import), adicã atunci când pentru România ar fi fost mai potrivitã
o reorientare a politicii sale economice prin renunþarea gradualã la exporturile de cereale.
În schimb, primele cãi ferate au servit deja afluxului de mãrfuri de import, contribuind
astfel la slãbirea meºteºugurilor ºi industriei casnice178. Pe de altã parte, în multe þãri
europene construirea cãilor ferate a stimulat dezvoltarea altor ramuri economice, care au
produs materialele necesare reþelei feroviare; în cazul concret al României, aceste efecte de
antrenare în amonte nu s-au concretizat decât în foarte micã mãsurã, deoarece nu numai cã
majoritatea lucrãtorilor calificaþi au fost aduºi din strãinãtate, dar, dupã cum se lãuda chiar
Strousberg, toate materialele pânã la ultimul cui au fost importate179.

Cu toate acestea, critica lui Lothar Maier la adresa opþiunii lui Carol I ºi a elitelor
româneºti de a construi cãile ferate în anii 1860-1870 este excesivã. Este adevãrat cã aceastã
opþiune nu s-a bazat pe o judecatã economicã solidã, este adevãrat cã statul român ºi
majoritatea contribuabililor au plãtit mult mai scump decât ar fi fost cazul pentru un proiect
de prestigiu al principelui ºi guvernanþilor, ºi este de asemenea adevãrat cã avantajele

175. Maier 1989: 174-175, 182-184.
176. Maier 1989: 258.
177. Maier 1989: 256-258.
178. Berend, Ránki 1974: 80.
179. Apud Maier 1989: 172. O observaþie similarã cu privire la ponderea infimã a materialelor

locale în construirea cãilor ferate din þãrile balcanice fac Berend, Ránki 1974: 79-80. Patrick
O�Brien aratã ºi el cã în general în þãrile care la mijlocul secolului al XIX-lea aveau
�capacitãþi inginereºti ºi metalurgice limitate� nu a reuºit conectarea restului economiei la
cererea provocatã de construirea cãilor ferate (O�Brien 1982: 360).
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economice au aparþinut mai ales consumatorilor urbani ºi marilor proprietari funciari, în
timp ce þãranii, meºteºugarii ºi lucrãtorii din industria casnicã au avut mai degrabã de
pierdut180. Totuºi, pentru a fi drepþi, scãderea preþurilor la cereale nici nu era în mod
normal previzibilã înainte de 1873, ºi nici nu putea fi controlatã sau zãgãzuitã de factorii de
decizie din România. Iar afacerile oneroase au însoþit construirea cãilor ferate nu numai în
România, ci în întreaga Europã ºi de asemenea ºi în America. Astfel, potrivit aprecierii lui
Iván T. Berend ºi György Ránki, construcþiile de cãi ferate au fost �unul dintre cele mai
corupte domenii de afaceri din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea�181, iar �afacerea
Strousberg�, deosebit de prezentã în memoria istoricã româneascã, îºi gãseºte elemente de
comparaþie demne de ea în multe alte þãri; de exemplu în felul în care în anii 1866-1872
omul de afaceri Charles Warring a contractat construirea cãii ferate Oradea-Cluj-Braºov ºi
apoi a dus la faliment compania însãrcinatã cu aceasta182. Pe de altã parte, deºi rentabilitatea
cãilor ferate a fost ºi a rãmas discutabilã183, nu trebuie uitat faptul cã inginerii, tehnicienii
ºi muncitorii din domeniul feroviar au constituit în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea
unul dintre grupurile profesionale care au contribuit cel mai mult la sporirea nivelului de
competenþã tehnologicã din statul român. Nu în cele din urmã, date fiind condiþiile
natural-geografice ale României, cãile ferate tot ar fi trebuit sã fie construite. O amânare a
construcþiei lor pentru momentul când volumul realist estimat al traficului ar fi îngãduit
speranþa unei imediate rentabilitãþi nu credem cã ar fi fost macroeconomic de preferat;
exemplul Serbiei, care a amânat finalizarea primei cãi ferate pânã în 1884, este mai degrabã
negativ din acest punct de vedere (vezi infra, capitolele II.3.3, II.3.4 ºi II.4). Mai degrabã,
creºterea economicã generalã a României ar fi avut de câºtigat dacã construcþia cãilor ferate
s-ar fi realizat mai devreme cu mãcar un deceniu, îngãduindu-i astfel sã profite mai mult de
conjunctura favorabilã pentru exporturile de cereale din perioada de dinainte de 1873;
desigur, o asemenea ipotezã este pur teoreticã, dar nu stricã sã ne amintim faptul cã în statul
român construirea cãilor ferate s-a realizat mai târziu atât în comparaþie cu teritoriile
româneºti aflate sub stãpânire austriacã (linia feratã Oraviþa-Baziaº a fost construitã în
1846-1854, iar în 1869 fuseserã deja conectate la calea feratã oraºe precum Timiºoara,
Arad, Oradea, Alba Iulia, fiind totodatã în lucru liniile Oradea-Cluj, Simeria-Petroºani ºi
Alba Iulia-Sighiºoara-Braºov, precum ºi altele de însemnãtate mai micã), cât ºi cu Dobrogea
otomanã, unde calea feratã Constanþa-Hârºova a fost datã în funcþiune încã din 1860184. Mai
grav, dar oarecum în sens contrar observaþiilor lui Lothar Maier, este faptul cã la sfârºitul
secolului al XIX-lea România avea o densitate a reþelei de cãi ferate mai mare decât a
Bulgariei ºi Serbiei, dar sensibil mai micã decât cea a Ungariei, pentru a nu mai vorbi de
þãrile mai dezvoltate ale Europei centrale ºi occidentale.

180. Patrick O�Brien observã ºi el faptul cã în multe þãri, mai ales în Europa Sudicã ºi Rãsãriteanã,
populaþia a fost prea sãracã pentru a profita de oportunitãþile deschise de cãile ferate (O�Brien
1982: 366).

181. Berend, Ránki 1974: 76.
182. Berend, Ránki 1974: 77.
183. Datele colectate de Victor Axenciuc indicã o rentabilitate neîntreruptã a cãilor ferate române

de la 1873 pânã la declanºarea primului rãzboi mondial (Axenciuc: I, 332-333), dar într-o
notã explicativã el recunoaºte cã la cheltuieli nu a fost cuprinsã amortizarea investiþiilor în
cale, material rulant ºi ateliere, ºi cã, �dacã s-ar fi adãugat ºi cota de amortizare a investiþiilor,
întreprinderea de stat a cãilor ferate ar fi fost permanent în deficit� (Axenciuc: I, 334).

184. Cebuc, Mocanu 1967: 106-107, 113. De menþionat cã pânã ºi în Basarabia aflatã sub
stãpânire rusã prima cale feratã a fost construitã în 1866 (Axenciuc 1997: 57).
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Tabelul II.13. Densitatea reþelei de cãi ferate în diverse þãri europene (1911)

 km2 teritoriu/1 km cale feratã km/100.000 de locuitori 
Marea Britanie 9,7 71,3 

Belgia 6,3 63,0 
Franþa 13,2 103,7 

Germania 8,7 95,5 
Danemarca 10,4 133,9 

Suedia 32,3 252,5 
Italia 15,7 53,1 

Ungaria 15,7 110,0 
România 37,7 34,3 
Bulgaria 51,2 32,6 
Serbia 50,0 44,6 
Grecia 41,7 59,8 
Rusia 324,2 42,3 

Sursa: Berend, Ránki 1982: 100.

Luând în considerare modestia efectelor de antrenare asupra economiilor locale, precum
ºi facilitarea concurenþei pe care mãrfurile industriale de import o fãceau producþiei
meºteºugãreºti ºi manufacturiere, Iván T. Berend ºi György Ránki apreciau cã în þãrile
balcanice construcþiile de cãi ferate nu au avut aceleaºi funcþii economice stimulatoare ale
creºterii economice, ci au fost �pentru o vreme atât un simptom, cât ºi o cauzã a înapoierii
economice�185. În ceea ce ne priveºte, fãrã a nega justeþea observaþiilor de mai sus,
considerãm cã pentru o þarã precum Vechiul Regat soluþia nu ar fi fost renunþarea la
construirea cãilor ferate, ci doar construirea lor mai economicoasã ºi mai clar legatã de
nevoile de dezvoltare economicã a þãrii. De altfel, ºi cei doi autori citaþi mai sus au
recunoscut cã nu poate fi vorba în nici un caz despre crearea unui sistem de transport
supradimensionat, ºi cã per total cãile ferate au avut totuºi un rol pozitiv ºi în þãrile
balcanice, deci inclusiv în România186.

Pe un plan mai general, discuþia despre cãile ferate ridicã problema dacã o altã alocare
a prioritãþilor economice ar fi putut conduce la rezultate mai bune. Discuþia este mai
degrabã teoreticã, deoarece opþiunile de politicã economicã ale Vechiului Regat au fost
rezultatul firesc al echilibrelor sociopolitice instituite dupã 1864-1866, astfel încât alte
opþiuni de politicã economicã ar fi necesitat probabil alte constelaþii de putere ºi mecanisme
decizionale; acestea lipseau însã. Autorii care tind sã punã accentul pe latura pozitivã a
procesului de modernizare subliniazã faptul cã �sacrificiile [aduse mai ales de populaþia de
la sate], deºi dureroase, au fost necesare, fiind singura soluþie pentru reducerea decalajului
faþã de Occident�187. Marea problemã este însã dacã rezultatul modernizãrii a fost suficient
de consistent pentru a justifica costurile ºi sacrificiile. Or, ritmurile relativ rapide de
creºtere economicã ale României înainte de primul rãzboi mondial nu au fost suficiente
pentru a reduce decalajele faþã de þãrile dezvoltate (vezi infra II.3.4). Mai mult, aceste
ritmuri nu erau cu adevãrat sustenabile pe termen mediu ºi lung, nici din punct de vedere
economic, ºi nici din punct de vedere social. ªi atunci, meritã sã ne punem întrebarea,

185. Berend, Ránki 1974: 80.
186. Berend, Ránki 1982: 100-101.
187. IR: VII/II, 135-136 (capitol de Gheorghe Iacob).
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bazatã ºi pe experienþa altor þãri, dacã alte strategii, bazate pe o distribuþie mai echitabilã a
puterii economice în interior, nu ar fi avut totuºi ºanse mai mari de succes.

*

Pânã acum, discuþia s-a concentrat de cele mai multe ori asupra teritoriilor intrate
înainte de 1914 în componenþa statului român (Vechiul Regat). Se cuvine, înainte de a
încheia acest capitol, sã includem ºi câteva observaþii sumare ºi despre teritoriile româneºti
aflate în acea vreme sub stãpânire austro-ungarã sau rusã.

Stãpânirile austriece (din 1867 austro-ungare) au cuprins de-a lungul întregului secol
al XIX-lea ºi o serie de teritorii locuite de români, dintre care majoritatea au intrat în
componenþa statului român abia la sfârºitul primului rãzboi mondial. În cadrul monarhiei
habsburgice, aceste teritorii � Transilvania, Banatul, Criºana, Maramureºul ºi Bucovina �
erau regiuni relativ subdezvoltate188. Prin comparaþie cu Principatele Române, aceste
teritorii, deºi inegale, aveau la începutul secolului al XIX-lea un nivel de dezvoltare
economicã superior, materializat prin productivitate agricolã superioarã, o ratã mai ridicatã
a urbanizãrii, un nivel mai mare de valorificare a bogãþiilor subsolului ºi un sector
prelucrãtor mai puternic. Dacã Þara Româneascã ºi Moldova au fost orientate atât înainte de
1800, cât ºi în secolul al XIX-lea spre producþia pentru pieþe relativ îndepãrtate geografic,
în cazul teritoriilor româneºti aflate sub stãpânire habsburgicã ponderea polilor de cerere
reprezentaþi de oraºe ºi de armatã a condus spre o dezvoltare mai echilibratã, în care un rol
semnificativ a revenit structurilor economice regionale, unele dintre ele angrenând în aceleaºi
reþele de diviziune a muncii ºi teritorii extracarpatice. De altfel, piaþa Principatelor Române
s-a constituit într-un debuºeu semnificativ pentru sectorul meºteºugãresc ºi manufacturier
din Transilvania, iar rolul sãu a crescut în secolul al XIX-lea ºi a rãmas semnificativ pânã
la declanºarea rãzboiului vamal dintre România ºi Austro-Ungaria în 1886189. Impactul
teritoriilor centrale ale monarhiei habsburgice ºi al Occidentului a fost ºi el substanþial, deºi
diferit ca naturã faþã de cel al Principatelor. Astfel, dinspre apus au venit în aceste teritorii
mai întâi oameni ºi cunoºtinþe, apoi mãrfuri industriale ºi capitaluri investite în infrastructurã
ºi în valorificarea bogãþiilor locale. Prima jumãtate a secolului al XIX-lea a fost caracterizatã
de continuarea dezvoltãrii economice pe coordonatele fixate în secolul al XIX-lea: spor
demografic, favorizat de îmbunãtãþirea prevenþiunii medicale a epidemiilor, creºtere lentã,
dar totuºi semnificativã, a producþiei agricole, eforturi ale autoritãþilor de a stimula sectorul
manufacturier ºi exporturile. Dezvoltarea industrialã, semnificativã în Austria ºi Cehia încã
de pe la 1830, a fost extrem de modestã în partea rãsãriteanã a monarhiei habsburgice
înainte de 1860-1870190. Mijlocul secolului al XIX-lea a adus transformãri considerabile la
nivelul structurilor economice. Dupã zguduirile provocate de revoluþia din 1848-1849,
patentele imperiale din 1853-1854 au desfiinþat obligaþiilor de tip feudal ºi au impus
clarificarea raporturilor de proprietate din mediul rural. Deºi prin acest proces þãranii au
primit o parte din pãmânt, cea mai mare parte a Transilvaniei ºi Criºanei au rãmas regiuni
dominate de marele domeniu nobiliar191. Dacã marele domeniu din Criºana ºi nordul

188. Good 1984: 148-156.
189. Axenciuc, Tiberian 1979: 86-141, 158-227 (deºi marcatã de tezele naþionalismului oficial al

regimului Ceauºescu, aceastã lucrare rãmâne consistentã în argumentaþiile sale centrale).
190. Good 1984: 129-135, 141-148.
191. Astfel, potrivit recensãmântului maghiar din 1895, exploataþiile mai mici de 3 hectare

reprezentau 49,46% din numãrul total, dar deþineau doar 6,51% din suprafaþã, în timp ce
exploataþiile mai mari de 57,5 hectare reprezentau numai 0,78% din numãrul total ºi 38,7%
din suprafaþã; la aceasta, mai putem adãuga ºi exploataþiile între 11,5 ºi 57,5 hectare, care
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Banatului s-a specializat în mare mãsurã în producþia cerealierã, alimentând industria
morãritului din Budapesta � comparatã de istorici cu Minneapolisul american192 � în
celelalte teritorii româneºti din Austro-Ungaria agricultura a rãmas mult mai diversificatã,
conservând un rol important creºterii animalelor; deºi cauzele acestei situaþii trebuie
cãutate mai ales în condiþiile naturale mai puþin favorabile culturilor cerealiere, ca ºi în
persistenþa preocupãrilor tradiþionale de a asigura subzistenþa familiei din producþia proprie,
ea a protejat pe producãtorii agricoli în perioada de preþuri cerealiere scãzute de dupã 1873,
ºi a conferit o relativã stabilitate economicã micilor gospodãrii þãrãneºti. Revoluþia indus-
trialã s-a manifestat mai ales prin pãtrunderea cãilor ferate, prin dezvoltarea mineritului
(cãrbune, fier, metale neferoase) ºi dupã 1890 a industriei forestiere. Deºi au fost consemnate
progrese ºi în domeniul industriei prelucrãtoare, atât în sectorul textil ºi alimentar, cât ºi în
metalurgie (Reºiþa, Hunedoara), per total, totuºi pe ansamblu eforturile de modernizare
tehnicã ºi de sporire a gradului de prelucrare au rãmas modeste. Astfel, dupã cum remarca
John Lampe, �ceea ce a lipsit dupã 1900 a fost pasul urmãtor în dezvoltarea oricãrui complex
metalurgic: construcþia de maºini. Marile bãnci din Viena ºi Budapesta preferau evident sã
promoveze o asemenea dezvoltare mai aproape de casã. Întreprinderile transilvãnene din
industria de maºini au rãmas în esenþã ateliere de reparaþii, deservind cãile ferate sau alte
întreprinderi de stat. Regiunea a continuat sã importe pânã la începutul primului rãzboi
mondial pânã la 80% din maºini din restul dublei monarhii sau din alte pãrþi ale Europei�193;
un declin similar al investiþiilor ºi încetinirea progresului tehnic sunt observate ºi în sectorul
forestier194, ºi în minerit ºi metalurgie, ceea ce aratã cã perspectivele dezvoltãrii industriale
din aceste teritorii erau mai degrabã problematice în cadrul Austro-Ungariei. Calculele
realizate de David Good cu privire la ritmurile ºi nivelurile de dezvoltare din diversele regiuni
ale monarhiei austro-ungare în perioada 1870-1910 evidenþiazã ºi ele o situaþie complexã. Pe
de o parte, în ultimele decenii de dinainte de primul rãzboi mondial, regiunile cele mai rãmase
în urmã din cadrul Austro-Ungariei au avut ritmuri de creºtere mai rapide decât ansamblul
monarhiei, ceea ce a fãcut ca deosebirile de nivel de dezvoltare sã se reducã într-o oarecare
mãsurã în anii 1870-1914, iar pe de altã parte decalajele au rãmas apreciabile. Astfel,
teritoriile austro-ungare care la sfârºitul primului rãzboi mondial au revenit României au avut
o ratã medie anualã de creºtere a produsului intern brut pe locuitor de 1,4%, faþã de 1,3%
Cehia ºi 1,2% Austria propriu-zisã (dar 1,5% Ungaria în graniþele sale de dupã Trianon);
totuºi, în 1910 produsul intern brut pe locuitor era aici de numai 49,9% din nivelul Austriei
propriu-zise, de 58,6% din nivelul Cehiei, ºi de 75,7% din nivelul Ungariei propriu-zise195.

formau 25% din suprafaþa agricolã (Axenciuc: II, 163). Polarizarea structurii de proprietate
era extremã în Criºana, proprietatea foarte mare (peste 575 hectare) cuprinzând ea singurã
45,2% din teren în Arad ºi 50,7% în Bihor (Axenciuc: II, 162-163).

192. Good 1984: 142.
193. Lampe, Jackson 1982: 314.
194. Lampe, Jackson 1982: 312-315. Absenþa unor investiþii mai importante în industria de prelucrare

a lemnului a fãcut ca Transilvania ºi Bucovina sã poatã realiza o dezvoltare asemãnãtoare cu cea
a Suediei, care ºi-a valorificat bogãþia forestierã nu numai prin exporturi de cherestea, ci ºi prin
producþia ºi exportul unor mãrfuri cu grad mai ridicat de prelucrare ºi deci cu valoare adãugatã
mai mare (hârtie, chibrituri, mobilã etc.) (cf. Menzel 1988: 324-332, 553).

195. Good, Ma 1999: 111-113. Pentru metodologia folositã ºi variantele iniþiale de calcul,
cf. Good 1994b ºi Good 1997. Într-o lucrare anterioarã David Good estima cã preajma
primului rãzboi mondial Bucovina era ca nivel de dezvoltare penultima regiune din partea
austriacã a monarhiei (Cisleithania), având 54% din nivelul mediu al acesteia ºi doar 36%
din nivelul regiunii celei mai dezvoltate, Austria Inferioarã (Good 1984: 150).
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În ceea ce priveºte Basarabia196, aceasta fusese incorporatã la Rusia în 1812 ºi �
exceptând anii 1856-1878 pentru judeþele sudice Cahul, Ismail ºi Bolgrad � a rãmas sub
stãpânire þaristã pânã în 1917. La începutul secolului al XIX-lea teritoriile dintre Prut ºi
Nistru erau relativ slab dezvoltate în raport atât cu restul Moldovei, cât ºi cu celelalte
teritorii locuite de români. La sfârºitul stãpânirii ruse nivelul de dezvoltare economicã al
Basarabiei continua sã fie mai scãzut ºi decât cel din România (Vechiul Regat), ºi decât cel
mediu din Rusia þaristã. Aceasta nu înseamnã cã nu s-au realizat progrese. Cele mai
importante au fost la nivelul creºterii demografice ºi al sporului producþiei agricole. Se
pierde deseori din vedere faptul cã sporul demografic din Basarabia secolului al XIX-lea a
fost superior celui din celelalte teritorii româneºti în aceeaºi perioadã. Astfel, populaþia
Basarabiei a crescut în anii 1812-1914 de peste 6 ori (de la circa 400.000 de oameni la
2.496.054 locuitori în 1912 ºi chiar 2,7 milioane locuitori în 1918), în timp ce pentru
ansamblul teritoriilor româneºti media a fost de puþin peste 3,5 ori. Cauzele au fost
multiple, de la nivelul mai redus al densitãþii iniþiale, care a lãsat mult spaþiu pentru
colonizare ºi hrãnirea unui numãr sporit de oameni prin ocuparea unor terenuri anterior slab
sau deloc folosite, pânã la imigraþia evreiascã ºi la politica de colonizare practicatã de
autoritãþile ruse, care a adus în teritoriile dintre Prut ºi Nistru nu numai un numãr apreciabil
de ruºi ºi ucraineni, dar ºi bulgari, gãgãuzi, germani ºi francezi. Sporul demografic a dus
la recuperarea decalajului în ceea ce priveºte densitatea medie a populaþiei comparativ cu
Vechiul Regat197. Producþia agricolã a crescut considerabil, dar în mod predominant extensiv
ºi într-o structurã asemãnãtoare cu Vechiul Regat, adicã dominatã într-o mãsurã tot mai
mare de producþia cerealierã. Potrivit lui Victor Axenciuc198, în anii 1870-1913 suprafaþa
cultivatã a crescut de trei ori, producþia de aproape patru ori, iar Basarabia a început sã
conteze tot mai mult ca exportator de cereale (debuºarea cerealelor basarabene spre Odessa
fiind facilitatã ºi de calea feratã spre acest port, datã în funcþiune pe tronsonul Odessa-
-Chiºinãu în 1873). Dezvoltarea industrialã a rãmas modestã, singura ramurã ceva mai bine
reprezentatã fiind industria alimentarã. Arhaismul economico-social al Basarabiei este
confirmat de structura proprietãþii funciare, dominatã de marele domeniu, de productivitatea
agricolã modestã, precum ºi de mortalitatea infantilã ºi analfabetismul mai ridicate chiar
decât în Vechiul Regat; o particularitate a Basarabiei este suprapunerea contrastelor
economico-sociale dintre sat ºi oraº cu falia etnico-naþionalã, care fãcea ca românii locuind
cu precãdere în mediul rural sã fie dublu dezavantajaþi faþã de populaþia amestecatã a
oraºelor. Ca atare, progresele agro-demografice ale Basarabiei în secolul al XIX-lea au avut
un clar caracter recuperator, dar nu au putut conduce la o recuperare de ansamblu a
întârzierii în dezvoltarea economico-socialã modernã nici faþã de restul României, ºi cu atât
mai puþin faþã de restul Europei. Mai mult, posibilitãþile de creºtere agricolã extensivã se
epuizaserã la începutul secolului XX, iar dublul caracter periferic, faþã de zonele centrale
ale Rusiei ºi faþã de Occident, fãcea ca � în condiþiile pãstrãrii aceloraºi structuri econo-
mico-sociale � perspectivele de dezvoltare ale Basarabiei sã fie mai degrabã precare.

Dupã cum sperãm sã fi rezultat din aceste treceri în revistã, luarea în discuþie a
teritoriilor româneºti aflate înainte de 1918 în afara statului român nu schimbã în mod
esenþial imaginea rezultatã din discuþia mai detaliatã referitoare la Vechiul Regat. Atât

196. Informaþiile referitoare la Basarabia se bazeazã, atunci când nu se indicã altã sursã, pe IR:
VII/I, 209-221, 787-794, VII/II, 368-372 (capitole de Gheoghe Platon).

197. În 1914, Basarabia ajunsese la o densitate medie de circa 56 locuitori pe km2, practic egalã
cu media Vechiului Regat (date din EIR: II, 99-101 � capitol de Adriana Gheorghe).

198. Axenciuc: II, 641.
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Vechiul Regat, cât ºi teritoriile româneºti aflate sub administraþie rusã sau austro-
-ungarã realizaserã unele progrese modernizatoare, dar nu deveniserã cu adevãrat
societãþi moderne, nu se angajaserã pe calea unei dezvoltãri economice susþinute ºi
pierduserã teren în raport cu rata medie de creºtere economicã a Europei.

II.3. Comparaþii europene

II.3.1. Danemarca � succesul promovãrii în liga
economiilor dezvoltate

Danemarca realizase progrese în epoca modernã timpurie, mai ales în secolul al XVIII-lea.
Totuºi, primele decenii ale secolului al XIX-lea au fost deosebit de dificile. Multe dintre
greutãþi fuseserã pricinuite de antrenarea regatului în rãzboiul dintre Franþa napoleonianã ºi
Marea Britanie. Încetarea rãzboiului nu a însemnat însã sfârºitul dificultãþilor. Dimpotrivã,
conjunctura externã s-a deteriorat ºi mai mult. Rãzboaiele napoleoniene întreþinuserã o
cerere ridicatã pentru produsele agricole. Dupã o nouã creºtere în timpul unei ultime crize
de subzistenþã la nivelul întregii Europe Apusene în 1817199, începând din 1818 preþurile au
scãzut dramatic. Declinul cererii s-a fãcut simþit atât pentru vite, cât ºi pentru cerealele
daneze. În cazul cerealelor, dificultãþile au fost amplificate de politica restrictivã a Marii
Britanii, care în 1815 a adoptat o nouã lege referitoare la importurile de cereale, care erau
interzise dacã preþurile la grâu scãdeau sub 80 de ºilingi pe quarter, nivel considerat
acoperitor pentru producãtorii englezi. Exporturile spre Olanda au scãzut ºi ele, ºi � în mod
interesant � tocmai exporturile spre Norvegia, care tocmai trecuse de sub stãpânirea danezã
în cea suedezã, s-au menþinut ceva mai bine în deceniul de dupã 1815200. Preþurile interne
s-au prãbuºit la jumãtate în mai puþin de un an, iar în 1824 mai reprezentau doar 30% din
nivelul atins în 1818201; aceastã evoluþie a fost amplificatã de politica deflaþionistã a
statului, care � dupã o primã încercare puþin izbutitã de a redresa finanþele regale în 1813,
a întemeiat în 1818 o nouã bancã, Nationalbank, ºi a depus mari eforturi pentru retragerea
din circulaþie a bancnotelor emise în cele douã decenii anterioare. În noile condiþii, toþi cei
care anterior contractaserã datorii s-au vãzut în situaþii extrem de dificile, fiind rareori în
stare sã-ºi onoreze obligaþiile. Deºi statul a oferit o serie de facilitãþi agricultorilor, acceptând
ºi plata impozitelor în naturã, per total situaþia þãranilor-proprietari s-a înrãutãþit consi-
derabil, iar capacitatea de a investi în ameliorarea producþiei agricole a fost extrem de
scãzutã.

Ieºirea din crizã a fost prilejuitã de redresarea conjuncturii externe, îndeosebi de
schimbarea condiþiilor de acces pe piaþa britanicã. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea,
Marea Britanie era prima putere industrialã a lumii. Procesul de industrializare atrãgea forþã
de muncã din sectorul agricol spre cel industrial. Aceasta întreþinea o cerere ridicatã de
produse alimentare, iar preþurile de cereale din Marea Britanie au fost printre cele mai

199. Post 1977.
200. Pentru date cantitative despre exporturile daneze de cereale vezi Hansen 1974-1976: I, 104,

conform cãrora exporturile de cereale cãtre Norvegia s-au menþinut în jurul a 600.000 tone
daneze anual. Un grafic sintetic cu exporturile daneze de cereale cãtre principalele debuºeuri
externe în Boje 1993: 34.

201. Skrubbeltrang 1953: 77.
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ridicate din întreaga Europã apuseanã. Nivelul ridicat al preþurilor era stimulat de restric-
þionarea importurilor prin Legea Cerealelor (Corn Law) din 1815, care avea rostul de a
asigura profituri cât mai ridicate marilor proprietari britanici. Întreaga situaþie a generat o
amplã controversã de politicã economicã în Marea Britanie, care a culminat cu abrogarea
Legii Cerealelor în 1846 ºi cu liberalizarea importurilor, spre avantajul consumatorilor ºi
industriaºilor. Deºi în majoritatea lucrãrilor de istorie economicã atenþia este concentratã
asupra anului 1846 ºi a dezbaterilor premergãtoare abrogãrii Legii Cerealelor, aceasta nu
trebuie sã ne facã sã pierdem din vedere faptul cã unele mãsuri de liberalizare a importurilor
de cereale fuseserã adoptate anterior. Astfel, în 1828 interdicþiile de import au fost înlocuite
cu un sistem de taxe în scalã mobilã, prin care nivelul taxelor vamale era legat de cel al
preþului cerealelor pe piaþa britanicã. Astfel, dacã preþul cerealelor creºtea pe piaþa britanicã,
taxele de import scãdeau, iar dacã preþurile erau scãzute, taxele erau mai mari, astfel încât
importurile sã fie mai scumpe decât producþia internã202. Acest sistem conferea importurilor
de cereale un rol de stabilizare a pieþei interne britanice; deºi fluctuaþiile anuale ale
cantitãþilor importate au fost considerabile, per total sistemul introdus în 1828 a fost mai
permisiv decât Legea Cerealelor din 1815, iar scãderea nivelului taxelor vamale a fost
continuatã prin noi mãsuri adoptate în 1833 ºi 1842203. Reglementãrile britanice din 1828 au
marcat astfel doar începutul unei liberalizãri a accesului produselor daneze pe piaþa britanicã.
Ameliorarea conjuncturii externe nu s-a limitat însã la aceasta. Astfel, industrializarea
progresa ºi în alte þãri ale Europei apusene, îndeosebi în Belgia, Franþa ºi în unele regiuni
ale Germaniei, stimulând ºi aici cererea pentru produse agricole.

Foarte important a fost faptul cã Danemarca a fost capabilã sã profite de redresarea
conjuncturii externe ºi sã rãspundã cererii printr-o producþie sporitã. Mai mulþi factori au
avut un rol în acest sens. Unul ar fi structura proprietãþii agricole, în cadrul cãreia
predominau exploataþiile þãrãneºti consolidate, capabile sã rãspundã stimulilor pieþei. Aceastã
structurã a proprietãþii agricole era o moºtenire a reformelor agrare de la sfârºitul secolului
al XVIII-lea. Ea ar fi putut fi ameninþatã de creºterea numãrului de oameni, care în multe
societãþi a condus la scãderea suprafeþei medii a proprietãþilor. Or, la fel ca ºi în restul
Europei, populaþia a crescut în secolul al XIX-lea ºi în Danemarca. De la 929.000 de
oameni în 1800, populaþia a sporit la 1,4 milioane în 1850, 1,8 milioane în 1870 ºi 2,85
milioane în 1914204. Aceastã triplare depãºeºte creºterea medie europeanã, care a fost de
circa 2,4 ori în aceeaºi perioadã. La baza creºterii a stat sporul natural, respectiv diferenþa
dintre natalitate ºi mortalitate. Natalitatea a fost relativ stabilã de-a lungul întregului secol
al XIX-lea, variind între 30 ºi 33 nou-nãscuþi la 1.000 de locuitori, ºi a scãzut în primii ani
ai secolului XX, ajungând la 26,9� în media anilor 1909/1913; aceste valori plaseazã
Danemarca foarte aproape de evoluþia medie europeanã, cu rate ale natalitãþii mai mari
decât în Franþa, Belgia ºi Suedia, dar mai mici decât în Germania, Olanda, Spania, Italia
sau Europa Rãsãriteanã205. Creºterea demograficã peste media europeanã se datoreazã deci

202. Astfel, dacã preþul britanic al grâului creºtea la peste 73 ºilingi pe quarter, taxa vamalã era
de numai un ºiling; dacã preþul britanic era între 70 ºi 71 ºilingi pe quarter, taxele vamale
erau de 10 ºilingi ºi 8 penny, iar la preþuri mai scãzute creºteau gradual, ajungând la nivelul
de 34 ºilingi ºi 8 penny dacã preþul britanic era între 52 ºi 53 ºilingi pe quarter; în fine, dacã
preþul grâului scãdea sub 52 ºilingi pe quarter, atunci importurile erau interzise (Menzel
1988: 442). De observat faptul cã potrivit Legii cerealelor din 1815 importurile fuseserã
interzise dacã preþul britanic era sub 80 de ºilingi pe quarter.

203. Bairoch 1976a: 40-43.
204. Menzel 1988: 164.
205. Handbuch: V, 17 (capitol de Wolfram Fischer).
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nu natalitãþii, ci mai ales scãderii mortalitãþii. Întãrirea prevenþiei antiepidemiologice încã
din secolul al XVIII-lea, scãderea mortalitãþii infantile (doar 134 la 1.000 de nou-nãscuþi la
mijlocul secolului al XIX-lea ºi 98 la 1.000 de nou-nãscuþi în preajma primului rãzboi
mondial) ºi condiþiile materiale relativ bune ale majoritãþii populaþiei rurale au fãcut ca rata
mortalitãþii sã fie în Danemarca una dintre cele mai mici din Europa în tot cursul secolului
al XIX-lea; mai mult, în perioada 1895-1914 scãderea mortalitãþii a fost deosebit de
spectaculoasã, iar cu numai 13 decese la 1.000 de locuitori Danemarca a ajuns în anii 1909/
1913 sã aibã cea mai micã ratã anualã a mortalitãþii dintre toate statele europene206. La fel,
speranþa medie de viaþã a crescut de la sub 40 de ani la 1800 la circa 44 de ani în 1850 ºi
57 de ani în 1910207. Cum rata emigrãrii a fost relativ scãzutã � mai ales comparativ cu
celelalte þãri ale Europei nordice208 �, sporul demografic a condus la o scãdere a suprafeþei
arabile care ar reveni în medie pe cap de locuitor de la 2,12 ha în 1800 la 0,91 ha în 1912209.
Cu toate acestea, impactul asupra structurii proprietãþilor agricole a fost extrem de redus.

Tabelul II.14. Structura proprietãþilor agricole în Danemarca în secolul al XIX-lea
(% din suprafaþa totalã)

<5 ha 5-10 ha 10-30 ha 30-60 ha 60-120 ha >120 ha 
5,2 9,0 38,2 27,8 10,1 9,7 

 Proprietãþi mari Proprietãþi mijlocii Proprietãþi mici 
1835 9,4 83,4 5,6 
1873 14,4 75,1 10,5 
1905 15,5 72,9 11.5 

Sursa: Menzel 1988: 167.

Acest tabel aratã cã în Danemarca polarizarea structurii proprietãþilor agricole, deºi în
uºoarã creºtere, a rãmas totuºi scãzutã în secolul al XIX-lea. Ponderea foarte mare a
proprietãþilor �mijlocii� este accentuatã însã de felul în care statisticile daneze defineau
categoriile de proprietãþi. Astfel, aceste statistici au clasificat în cursul celei mai mari pãrþi
a secolului al XIX-lea proprietãþile funciare nu dupã hectare, ci în unitatea tradiþionalã
tonder hartkorn, care pornea de la recolta ce putea fi obþinutã de pe o suprafaþã de teren.
Categoria �curþi þãrãneºti� cuprindea proprietãþile de 1-12 tonder hartkorn, ceea ce, în
condiþiile în care în secolul al XIX-lea aceastã unitate de mãsurã s-a rigidizat ºi nu a mai
urmat fluctuaþiile productivitãþii agricole, ar echivala cu circa 10-120 de hectare. În con-
secinþã, categoria �proprietãþi mijlocii� cuprinde ºi proprietãþi care în alte þãri europene ar
fi fost clasificate ca proprietãþi mari. De aceea, meritã sã confruntãm datele referitoare la
secolul al XIX-lea cu situaþia din 1919, când proprietatea ruralã a fost clasificatã pe baza
sistemului metric.

Tabelul II.15. Structura proprietãþilor agricole în Danemarca în 1919
(% din suprafaþa totalã)

206. Handbuch: V, 18-25 (capitol de Wolfram Fischer).
207. Handbuch: V, 26 (capitol de Wolfram Fischer).
208. Handbuch: V, 220-222 (capitol de Ove Hornby).
209. Menzel 1988: 165.

Sursa: Menzel 1988: 215.
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Datele din 1919 confirmã în mod categoric prevalenþa proprietãþilor þãrãneºti consolidate,
viabile economic, atât asupra proprietãþilor mici, cât ºi în raport cu proprietãþile mari.
Aceastã structurã a proprietãþilor funciare, remarcabil de stabilã de-a lungul întregului secol
al XIX-lea, a fost posibilã mai ales datoritã unor reglementãri ºi practici care au prevenit
divizarea proprietãþilor dobândite prin reformele agrare de la sfârºitul secolului al XVIII-lea.
Preþul social, conturat deja la sfârºitul secolului al XVIII-lea, a fost polarizarea populaþiei
rurale într-o categorie de þãrani-proprietari înstãriþi ºi o categorie de þãrani sãraci, care abia
dacã aveau o micã bucatã de pãmânt pe lângã casã, ºi care trebuiau sã-ºi asigure existenþa
fie ca arendaºi, fie ca lucrãtori pe proprietãþile altor þãrani. Migraþia treptatã spre oraºe �
ponderea populaþiei urbane a crescut de la circa 20% la începutul secolului al XIX-lea la
circa 40% în preajma primului rãzboi mondial210 � a oferit supape care au asigurat menþinerea
acestei structuri sociale, dominatã de categoria fermierilor înstãriþi. Aceºti fermieri, al
cãror numãr a variat de-a lungul secolului al XIX-lea între 55.000 ºi 75.000211, au fost cei
care au luat deciziile economice care au asigurat adaptarea agriculturii daneze la condiþiile
schimbãtoare ale conjuncturii economice mondiale.

Capacitatea producãtorilor agricoli de a rãspunde cererii externe a fost sporitã prin
nivelul relativ ridicat de instrucþie ºi prin mãsuri speciale adoptate de stat pentru dise-
minarea cunoºtinþelor agricole. În 1814 fusese adoptatã o lege prin care se instituiau ºcoli
în toate localitãþile ºi se stabilea obligativitatea învãþãmântului elementar212. Deºi aplicarea
legii a cunoscut sinuozitãþi ºi întârzieri, per total progresele au fost apreciabile, astfel încât
la mijlocul secolului al XIX-lea rata analfabetismului a scãzut sub 15%, ceea ce plasa
Danemarca pe unul dintre primele locuri în Europa în ceea ce priveºte ºtiinþa de carte213.
ªcolile rurale au avut un rol important ºi în diseminarea cunoºtinþelor agricole, contribuind
astfel la creºterea productivitãþii ºi a producþiei totale. La rândul sãu, Societatea Regalã de
Agriculturã a organizat din anii 1820 mai multe concursuri de plugãrit, a acordat burse pentru
fii de fermieri care sã înveþe metodele perfecþionate de cultivare a plantelor ºi de creºtere a
animalelor ºi a distribuit cãrþi de specialitate învãþãtorilor din ºcolile sãteºti 214. În 1810 au fost
organizate primele asociaþii agricole, iar numãrul lor a crescut considerabil spre mijlocul
secolului al XIX-lea. Au fost organizate expoziþii agricole, la care s-au acordat premii pentru
cele mai bune animale ºi au fost prezentate maºini ºi instalaþii agricole ºi zootehnice. În fine,
când în 1858 a fost întemeiatã ªcoala Regalã Veterinarã ºi Agricolã (Den kongelige Veterinaer
og Landboghjöskole), pentru admiterea în aceastã instituþie de învãþãmânt superior s-au cerut
nu diplome de studii, ci cunoºtinþe practice, ceea ce a favorizat accesul fiilor de fermieri215. Ca
atare, deºi creºterea suprafeþelor agricole a fost modestã, sporurile de productivitate au fost
apreciabile, ceea ce a îngãduit creºterea producþiei. Astfel, potrivit datelor disponibile216,

210. Handbuch: V, 215-216 (capitol de Ove Hornby).
211. Menzel 1988: 167.
212. Skrubbeltrang 1953: 84-87.
213. Menzel 1988: 163.
214. Skrubbeltrang 1953: 87-90.
215. Skrubbeltrang 1953: 132-136.
216. Trebuie observat faptul cã principalele lucrãri de referinþe fie îºi încep seriile de date dupã

1875 (Mitchell 2003: 269), fie indicã numai valorile, dar nu ºi cantitãþile fizice ale producþiei
(Hansen 1974-1976: II, 233-234, 282-285 ºi tabelele anexe). Cf. Federico 2005: 16-19,
233-240, 254. În aceste condiþii, cifrele care urmeazã au fost preluate din Mulhall 1903: 7,
34 (informaþiile în buºeli au fost convertite de noi în unitãþi metrice) ºi confruntate cu cele
din Christensen 1999: 176, care indicã în plus un nivel de puþin sub 1,3 milioane de tone în
1801 ºi niveluri de 1,4-1,5 milioane de tone în 1817-1819.
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producþia totalã de cereale a Danemarcei a fost de circa 1,5 milioane de tone în 1828, circa
2,4 milioane de tone în 1850 ºi circa 3 milioane de tone în 1878, ceea ce corespunde ºi unei
creºteri de aproape o cincime a producþiei pe locuitor în al doilea sfert al secolului
al XIX-lea, nivelul producþiei pe cap de locuitor plafonându-se ulterior datoritã sporului
demografic. Producþia sporitã a îngãduit Danemarcei sã rãspundã pozitiv la stimulii cererii
externe. Au crescut cantitãþile exportate ºi cu atât mai mult valoarea exporturilor, ca ºi cota
de export din valoarea totalã a producþiei agricole.

Tabelul II.16. Exporturile agricole daneze, 1820-1874 (medii anuale)

 Valoare (milioane DKr) % 
 Exporturi 

totale 
Exporturi de 

cereale 
Cerealele în 

exporturile totale 
Exporturile în 

producþia de cereale 
1820-1824 7,2 4,4 61,5 32,8 
1825-1829 11,9 6,8 57,4 34,7 
1830-1834 16,7 8,7 52,3 37,4 
1835-1839 21,6 9,6 44,4 38,1 
1840-1844 26,1 12,7 48,6 44,7 
1845-1849 39,3 25,6 65,1 60,4 
1850-1854 43,1 28,6 66,2 52,0 
1855-1859 57,1 36,2 63,4 53,7 
1860-1864 50,0 29,4 58,7 55,6 
1865-1869 81,0 43,4 53,6 49,9 
1870-1874 118,6 49,6 41,9 54,0 

Sursa: Menzel 1988: 169.

Câteva comentarii se impun. Creºterea exporturilor a fost departe de a fi continuã, iar
fluctuaþiile cantitãþilor ºi valorilor de la un an la altul a fost chiar mai mare decât sugereazã
acest tabel cu medii multianuale. Creºterea exporturilor de cereale este, evident, elementul
cel mai important în aceastã perioadã, fiind legatã în mare mãsurã de cererea britanicã.
Totuºi, pânã în anii 1840 piaþa britanicã nu a absorbit decât o parte minoritarã din exporturile
daneze de cereale, alternând în ocuparea locului I cu Norvegia ºi Olanda217. Perioada
1828-1846 a fost totuºi crucialã, pentru cã adãugarea semnificativã a pieþei britanice la
debuºeurile tradiþionale a stimulat creºterea producþiei cerealiere, care a îngãduit creºterea
cotei exporturilor de la circa o treime din producþia cerealierã la circa 45% din aceasta. Nu
trebuie neglijat nici efectul �pedagogic� al acestei perioade, atât în dezvoltarea capacitãþii
agricultorilor danezi de a rãspunde stimulilor pieþei externe, cât ºi în instituirea unor reþele
de negustori ºi intermediari care sã organizeze aceastã adaptare. Evident, în anii 1846-1849
cererea externã a fost imperioasã, determinând o creºtere excepþionalã a cotei exporturilor
de la circa 45% la peste 60%, ceea ce a creat dificultãþi în asigurarea consumului intern ºi
a dus la creºterea preþurilor interne. Dupã acest ºoc, în anii 1850 situaþia s-a stabilizat, iar
capacitatea producãtorilor danezi de a-ºi ajusta producþia la cererea externã este probatã de
stabilitatea cotei exporturilor cerealiere la circa 50-55% din producþie independent de
variaþiile conjuncturii internaþionale.

Exporturile de cereale au reprezentat numai o parte � fie ea ºi majoritarã � din adaptarea
danezã la conjunctura internaþionalã în secolul al XIX-lea. În anii 1828-1873 au crescut ºi

217. Boje 1993: 34.
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exporturile de animale ºi produse animaliere. Astfel, exporturile de bovine au sporit de
la 16.000 capete în medie anualã în 1815-1824 la 44.000 capete anual în anii 1836-1840 ºi
50.000 capete anual în 1840-1844, iar în aceeaºi perioadã exporturile de cai au crescut de
la 3.000 la 10.000 ºi respectiv 11.000 capete anual218. Rolul acestor exporturi, care se
îndreptau mai mult spre Germania ºi Olanda decât spre Marea Britanie, a fost esenþial în
anii 1830-1846, când aportul lor la redresarea producãtorilor agricoli dupã criza din anii
1820 a fost chiar mai mare decât al cerealelor. Pe de altã parte, creºterea animalelor pentru
export le-a îngãduit agricultorilor danezi sã depãºeascã relativ uºor discontinuitãþile cererii
externe de cereale: atunci când cererea de cereale era slabã sau preþul era mic, agricultorii
danezi foloseau excedentul de cereale pentru a creºte un numãr sporit de animale, care
puteau fi vândute fie în acelaºi an, fie în anii urmãtori. Dupã 1846, deºi eclipsatã temporar
de boomul exporturilor cerealiere, economia animalierã a rãmas dinamicã, iar exporturile
de animale vii ºi produse animaliere au continuat sã creascã. Astfel, exporturile de bovine
au crescut de la 50.000 capete anual în 1840-1844 la 98.000 capete anual în 1876-1880, cele
de porcine de la 19.000 la 213.000, cele de oi ºi capre de la 18.000 la 67.000, iar cele de
unt de la 1.500 la 115.000 tone anual219. Ca atare, contribuþia economiei animaliere la
prosperitatea danezã de la mijlocul secolului al XIX-lea a fost apreciabilã, iar Danemarca,
în ciuda legãturii puternice cu piaþa britanicã, nu a devenit o þarã de monoculturã cerealierã.

Tabelul II.17. Valoarea exporturilor daneze de animale vii ºi produse animaliere

 Milioane DKr % din totalul exporturilor 
1830  6,2 41 
1840 10,5 42 
1850 11,1 30 
1860 20,8 40 
1870 48,1 50 

Sursa: Christensen 1983: 60.

 Boomul agricol din al doilea ºi al treilea sfert al secolului al XIX-lea le-a îngãduit
producãtorilor danezi sã obþinã venituri importante, care au fost folosite atât pentru creºterea
standardului de viaþã din mediul rural, cât ºi pentru investiþii în capitalul uman, îndeosebi
în educaþie, ºi în utilarea tehnicã a exploataþiilor agricole. Aceastã perioadã de venituri
ridicate avea sã se dovedeascã crucialã în modernizarea lumii rurale ºi în dotarea agri-
cultorilor danezi cu un set de competenþe esenþiale în criza ce avea sã vinã dupã 1873220.

În aceastã perioadã Danemarca a cunoscut ºi importante evoluþii politice. Absolutismul
a fãcut loc unui sistem reprezentativ, mai întâi prin convocarea unor adunãri provinciale,
apoi prin instituirea unui sistem parlamentar prin Constituþia din 1849221. Era de altfel o
perioadã efervescentã din punct de vedere politic în întreaga Europã, ascensiunea naþio-
nalismului fiind însoþitã de cerinþa ca naþiunile sã se guverneze prin reprezentanþii lor aleºi.
În cazul particular al regatului Danemarcei, problemele au fost complicate de situaþia
specialã a ducatelor Schleswig ºi Holstein. Unite cu regatul Danemarcei încã de la sfârºitul

218. Nielsen 1933: 404. În cazul porcinelor ºi untului, creºterile au fost mai reduse.
219. Nielsen 1933: 422.
220. Christiansen 1996: 456-457.
221. Pentru felul cum au votat þãranii ºi pentru constituirea unei structuri democratice la nivel

local, vezi ºi Skrubbeltrang 1953: 114-118, 149-154.
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evului mediu, aceste ducate aparþinuserã Sfântului Imperiu Roman de Naþiune Germanã înainte
de 1806. Totuºi, situaþia lor nu era identicã, Schleswig fiind mult mai strâns legat de Danemarca,
în timp ce o mare parte a Holsteinului fusese separat în 1658-1773, când aparþinuse ducilor de
Gottorf. În consecinþã, în 1815 ducatele Holstein ºi Lauenburg au fost recunoscute ca pãrþi ale
Confederaþiei Germane; aceasta nu era menit a le slãbi legãtura cu Danemarca, regele
Danemarcei fiind membru al Confederaþiei la fel cum ºi regele Þãrilor de Jos era membru în
calitate de mare duce de Luxemburg. Cu timpul însã, naþionalismul german a intrat în conflict
cu naþionalismul danez. Dupã un prim rãzboi în 1848-1849, s-a ajuns la o confruntare finalã în
1864, încheiatã prin înfrângerea catastrofalã a Danemarcei de cãtre forþele Confederaþiei, în
cadrul cãrora rolul principal revenea Prusiei ºi Austriei. Danemarca a trebuit sã cedeze nu numai
Holstein ºi Lauenburg, ci ºi Schleswig, ceea ce a însemnat pierderea unei treimi din teritoriu ºi
populaþie. Era totodatã o teribilã umilinþã naþionalã, dar ºi un impuls decisiv de a abandona
ambiþiile politice externe ºi de a se concentra asupra dezvoltãrii interne.

Criza agricolã din 1873-1896 a lovit puternic Danemarca. Dupã cum am arãtat deja în
capitolul II.2.2, din 1873 preþul cerealelor a scãzut semnificativ pe piaþa Londrei, ºi apoi
prin reflex ºi pe alte pieþe vest-europene. Scãderea preþului la cereale a antrenat ºi o scãdere
a preþului ºi cererii pentru alte produse, în primul rând pentru mãrfurile cu destinaþie
alimentarã. În cazul Danemarcei, aceasta a condus la o prãbuºire a valorii exporturilor.
Astfel, dacã în anii 1870-1874 exporturile agricole daneze se mai ridicau la 118 milioane
coroane daneze, în 1874-1876 ele au scãzut la 105 milioane coroane, iar în 1884-1886 la
doar 64 milioane coroane222. Având în vedere faptul cã o mare parte din producþia agricolã
era destinatã exportului, preþurile interne s-au prãbuºit ºi ele, ceea ce a generat considerabile
dificultãþi financiare pentru o mare parte dintre agricultorii danezi.

Danemarca nu a fost singura þarã lovitã de criza din 1873-1895. Rãspunsul economiei
daneze la crizã a diferit însã de cel al altor þãri. În timp ce majoritatea statelor Europei
continentale au adoptat politici protecþioniste, încercând sã salvgardeze interesele produ-
cãtorilor interni faþã de competiþia externã, Danemarca a menþinut o politicã liber-schim-
bistã223 ºi a realizat restructurarea producþiei agricole. Elementul central al acestei
restructurãri a fost creºterea gradului de prelucrare din agriculturã, prin reducerea ponderii
producþiei vegetale ºi creºterea ponderii producþiei animaliere.

Tabelul II.18. Structura producþiei agricole daneze (1870-1915)

Producþia agricolã  
Valori totale 

(milioane DKr) 
Din care, producþie 

vegetalã (%) 
Din care, producþie 

animalierã (%) 

Ponderea 
exporturilor (% din 
valoarea producþiei) 

1870 304,0 35 65 32 
1875 356,6 26 74 38 
1885 320,3 17 83 37 
1895 394,0 8 92 48 
1905 600,0 5 95 58 
1915 1.236,6 6 94 64 

Sursa: Christensen 1983: 60-62, 86-87.

222. Milward, Saul 1973: 506.
223. Refuzul trecerii la protecþionism a fost posibil prin cooperarea dintre miºcarea fermierilor ºi

grupãrile negustoreºti din Copenhaga, ai cãror reprezentanþi în camera inferioarã a Parlamentului
(Folketing) au blocat 17 iniþiative ale camerei superioare (Landsting), controlatã de marii
proprietari funciari (Menzel 1988: 222-224)
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Este evident cã aceastã transformare, care în esenþa ei a avut loc între 1873 ºi 1895, a
îngãduit sporul spectaculos al valorii producþiei totale, al valorii exporturilor (care s-au
cvadruplat în conjunctura favorabilã din anii 1895-1914) ºi al integrãrii agriculturii daneze
în circuitul economiei mondiale. Cum a fost însã posibilã aceastã transformare?

Mai mulþi factori au fost invocaþi pentru a explica succesul singular al adaptãrii daneze
la criza din 1873-1895. Astfel, prevalenþa cerealelor nu fusese niciodatã deplinã în agri-
cultura danezã, iar reorientarea spre creºterea animalelor începuse deja înainte de 1873.
Valoarea producþiei animaliere o depãºise permanent pe cea a producþiei vegetale, iar în anii
1860-1870 exporturile de produse animaliere crescuserã mai rapid decât cele de produse
vegetale, de la 20,81 milioane coroane la 48,116 milioane coroane, ceea ce le adusese
practic la acelaºi nivel cu exporturile de cereale (48,148 milioane coroane)224. În momentul
declanºãrii crizei, preþurile cerealelor au scãzut mai mult decât cele ale animalelor ºi
produselor animaliere.

Tabelul II.19. Indicii preþurilor în Danemarca (1870 = 100)

 Grâu Secarã Orz Ovãz Vite Unt Carne 
de porc 

Ouã 

1870-1874 113,7 111,4 119,1 110,5 107,4 105,8 87,0 113,2 
1875-1879 98,9 102,3 114,9 109,5 109,5 111,1 86,2 122,5 
1880-1884 94,3 105,2 109,2 102,6 107,8 114,0 89,8 119,0 
1885-1889 69,7 76,2 89,6 86,6 95,1 96,8 69,2 114,9 
1890-1894 67,4 83,5 92,4 97,0 98,6 96,1 81,8 129,6 
1895-1899 62,4 73,0 83,4 84,2 88,3 89,5 73,0 128,6 
1900-1904 62,4 77,3 86,8 89,4 96,5 94,2 87,8 149,1 
1905-1909 72,1 91,9 98,5 94,6 101,4 99,7 92,2 175,9 
1910-1914 72,5 87,5 104,0 95,4 112,6 105,3 110,8 189,9 

Sursa: Menzel 1988: 188.

Evoluþia diferenþiatã a preþurilor a stimulat restructurarea agricolã. Criza a început
prin a afecta preþul cerealelor legate de alimentaþia umanã, mai ales preþul grâului, care era
cel mai sensibil la variaþiile pieþei britanice. Exceptând carnea de porc (pentru care indicele
1870 = 100 este înºelãtor, deoarece anul 1870 a fost unul de preþuri excepþional de ridicate),
preþurile animalelor ºi produselor animaliere au rãmas relativ ridicate pânã spre 1885.
Întârzierea în scãderea preþurilor la animale ºi produse animaliere în raport cu scãderea mai
timpurie ºi mai accentuatã a preþului cerealelor a reprezentat un stimul considerabil pentru
reorientarea producãtorilor agricoli spre economia animalierã.

Aceastã reorientare a fost însã facilitatã de preocupãrile deja existente de dezvoltare
agrozootehnicã. Un rol important în aceastã direcþie a avut Edward Tesdorpf, mare
proprietar ºi inovator, care a îndeplinit funcþia de preºedinte al Societãþii Regale de
Agriculturã în anii 1860-1888; dupã ce în 1865 a negociat instituirea unui export regulat de
vite vii spre Anglia folosind vapoarele cu aburi, el a încurajat masiv adoptarea unor tehnici
noi în creºterea animalelor ºi mai ales în conservarea laptelui ºi prelucrarea produselor
lactate225. Premiile ºi expoziþiile organizate de Societatea Regalã de Agriculturã au fost însã
numai o parte dintr-un efort mult mai amplu de diseminare a unor noi tehnici agrozootehnice.

224. Christensen 1983: 60.
225. Skrubbeltrang 1953: 185-189.
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Numãrul asociaþiilor agricole a crescut considerabil, acestea ajungând sã cuprindã la sfârºitul
secolului al XIX-lea circa 70% dintre proprietarii agricoli226. Asociaþiile s-au implicat
masiv în diseminarea cunoºtinþelor agrozootehnice ºi în organizarea cooperativelor. În
aceastã privinþã, ele au beneficiat de sprijin din partea statului, care a acoperit de regulã
jumãtate din cheltuielile pentru conferinþele agronomilor ºi inginerilor invitaþi de asociaþii,
iar dupã 1892 a subvenþionat ºi testãri publice ale noilor maºini ºi utilaje agrozootehnice227.
Îmbunãtãþirea condiþiilor de creºterea a animalelor a fost semnificativã încã din anii
1861-1871, când cantitatea de lapte obþinutã în medie de la o vacã a crescut de la 1.000 la
1.350 litri anual, iar producþia totalã de unt a sporit de la 24,6 milioane tone la 35,4
milioane tone228. Aceastã tendinþã crescãtoare, care s-a menþinut ºi în perioada urmãtoare,
a generat o presiune pentru mãrirea productivitãþii în segmentul prelucrãrii lactatelor.
Dintre inovaþiile tehnice realizate în acest sector, cea mai importantã a fost probabil
separatorul cu centrifugã, inventat de L.C. Neilsen în 1878, care a mãrit rentabilitatea în
producerea untului ºi a brânzeturilor229.

Fermele de creºtere a animalelor, ca ºi instalaþiile de prelucrare a produselor animaliere,
cereau capitaluri tot mai mari. O particularitate a evoluþiei daneze a fost aceea cã în foarte
multe cazuri capitalul a fost procurat prin asociere în cadrul unor cooperative, mai întâi
pentru producþia de unt ºi lactate, apoi pentru carne ºi mezeluri, pentru ouã ºi de asemenea
pentru procurarea de furaje. Desigur, soluþia cooperativelor nu era absolut necesarã. Era
posibil ca asemenea întreprinderi de prelucrare a produselor agricole ºi animaliere sã fie
fabrici de lactate, create ºi administrate de cãtre capitaliºti individuali sau de cãtre
societãþi pe acþiuni controlate de asemenea capitaliºti; de fapt, primele fabrici daneze de
lactate au fost asemenea creaþii capitaliste. Totuºi, din 1882 au început sã fie întemeiate tot
mai multe fabrici controlate de cooperative ale fermierilor, spre 1890 acestea au devenit mai
numeroase decât cele capitaliste, iar în primii ani ai secolului XX ele procesau peste 80%
din producþia danezã de lactate. Care este explicaþia acestui succes spectaculos al coope-
rativelor? Dupã cum a observat Ingrid Henriksen, întemeierea unor fabrici de lactate de
cãtre cooperative controlate de fermieri a fost o formã de integrare verticalã a producþiei,
prin care crescãtorii de animale au preluat controlul asupra segmentului de prelucrare230;
aceastã integrare verticalã a producþiei era mai bine adaptatã la condiþiile tehnologice ºi
economice specifice acestui sector, în cadrul cãruia o întreprindere era rentabilã numai dacã
prelucra laptele a cel puþin 300 de vaci, ceea ce, având în vedere cã fermierii deþineau în
medie doar circa 10 vaci fiecare, iar marii proprietari aveau ºi ei rareori peste 100 de vaci,
ridica mari probleme în ceea ce priveºte asigurarea materiei prime. Cooperativele s-au
dovedit eficiente atât în asigurarea ritmicitãþii aprovizionãrii ºi în reducerea costurilor legate
de aprovizionare, cât ºi în garantarea calitãþii laptelui ºi a creditelor obþinute de la bãnci
pentru achiziþionarea echipamentelor ºi a capitalului circulant. În mod firesc, expansiunea
sectorului prelucrãrii lactatelor a stimulat pe þãrani sã creascã tot mai multe vaci pentru lapte
ºi sã ia mãsuri pentru sporirea cantitãþii de lapte ce putea fi obþinutã de la fiecare dintre acestea.

226. Henriksen 1993: 170.
227. Henriksen 1993: 161, 170.
228. Menzel 1988: 206.
229. Skrubbeltrang 1953: 194. Potrivit altor surse, principiul separatorului cu centrifugã a fost

descoperit în Germania încã din anii 1860, dar aplicarea sa pe scarã largã a fost realizatã abia
dupã 1878 (Henriksen 1993a: 176, nota 8).

230. Henriksen 1993: 171-174. Aceeaºi autoare a publicat ºi o analizã sistematicã a avantajelor
cooperativelor în prelucrarea lactatelor (Henriksen 1999).
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Creºterea producþiei de unt ºi lactate a venit la momentul oportun, pentru cã în anii 1880
dificultãþile au început sã loveascã ºi exporturile daneze de animale vii. Criza exporturilor
de animale vii avea cauze multiple. Unele dificultãþi proveneau din dezvoltarea tehnicii
de congelare, care a îngãduit începerea importurilor de carne ºi derivate animaliere din
America ºi Australia231. Pe de altã parte, accesul pe pieþele tradiþionale de export din
Europa continentalã a devenit tot mai dificil. În 1879, Germania a adoptat un tarif vamal
protecþionist ºi a sporit taxele pe vitele daneze. Taxele vamale s-au împletit cu preocupãrile
veterinare, care deseori au servit ºi drept pretext pentru blocarea concurenþei externe.
Astfel, în noiembrie 1883, sub motivul febrei porcine, Germania a interzis importurile de
porcine vii din Danemarca, care ajunseserã la 350.000 de capete în acel an232. Doi ani mai
târziu, când argumentul veterinar nu mai putea fi folosit, Germania a dublat taxa pe
importul de porcine233, iar în 1887 a interzis din nou temporar importurile de porci vii. La
rândul sãu, Marea Britanie a interzis importurile de animale vii în 1892234, iar Germania a
fãcut ºi ea acelaºi lucru. Danezii începuserã însã deja adaptarea. În 1887, la propunerea lui
Peter Bojsen, directorul Liceului Pedagogic, a început organizarea unei fabrici de mezeluri
pe baze cooperatiste, iar 1.200 de crescãtori de animale ºi-au asumat obligaþia de a livra
10.500 de porci în primul an de funcþionare, capitalul total fiind de 170.000 de coroane
daneze. Modelul a proliferat, în anii urmãtori au fost întemeiate mai multe asemenea fabrici
de mezeluri deþinute de cooperative, care s-au impus în concurenþa cu fabricile deþinute de
industriaºi ºi mari proprietari agricoli235.

Alte cooperative au fost întemeiate pentru comerþul cu ouã. Exporturile de ouã spre
Marea Britanie crescuserã în anii 1870. Au apãrut însã probleme legate de calitatea ouãlor,
întrucât unii producãtori au încercat sã pãstreze ouãle de varã pentru a le vinde iarna, când
preþul era mai mare. Eforturile pentru a asigura calitatea au cuprins atât stabilirea unor
amenzi pentru producãtorii care vindeau ouã stricate, cât ºi introducerea practicii ºtampilãrii
ouãlor. Cooperativele au avut un rol important în centralizarea vânzãrilor ºi în asigurarea
calitãþii, iar în 1895 a fost întemeiatã chiar o Asociaþie a Cooperativelor Daneze de Export
de Ouã, ce grupa iniþial 24 de cooperative cu 3.000 de membri, iar în 1914 avea deja 45.000 de
membri236.

Trecerea la creºterea cvasiindustrialã a animalelor a generat ºi un import sporit de
furaje. S-a afirmat chiar cã unul dintre atuurile adaptãrii Danemarcei la criza din 1873-1895
a fost folosirea inputurilor ieftine din exterior237, respectiv creºterea importurilor de porumb
ºi furaje concentrate. Pe mãsurã ce procurarea de furaje din import câºtiga importanþã,
cooperative au fost înfiinþate ºi în acest domeniu pentru a veghea la calitate ºi la menþinerea
preþurilor la un nivel scãzut. În 1898 a fost întemeiatã Societatea Cooperativã a Furajelor
din Iutlanda (Jydsk Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer), care ºi-a deschis numeroase
filiale. Modelul a proliferat, iar în 1914 cooperativele din aceastã branºã erau în numãr de
1.141, având un total de 59.000 de membri, cu o cifrã de afaceri de 72 milioane de coroane

231. Menzel 1988: 184, care menþioneazã cã primul import de carne congelatã din Argentina a
sosit în Europa în 1877.

232. Skrubbeltrang 1953: 198.
233. Milward, Saul 1973: 507.
234. Skrubbeltrang 1953: 202.
235. Skrubbeltrang 1953: 198-200. Astfel, în 1900 existau 26 de fabrici deþinute de cooperative,

care procesau 60% din exporturile de derivate din carne de porc.
236. Christensen 1983: 107-108.
237. Henriksen 1993: 159-160.



161SECOLUL AL XIX-LEA

daneze238. Alte asemenea cooperative au fost înfiinþate în domeniul achiziþiei de îngrãºãminte ºi
de seminþe, ºi chiar pentru achiziþia de utilaje agrozootehnice239. Cooperativele de consum
erau chiar mai vechi, primele fiind întemeiate încã din 1871; deºi, prin natura lor ele nu au
contribuit direct la creºterea producþiei agricole, prin numãrul ºi importanþa lor economicã
ºi socialã ele au avut un rol important în sporirea prosperitãþii agricultorilor din Danemarca.

Toate aceste adaptãri au avut ca rezultat creºterea spectaculoasã a producþiei animaliere.

Tabelul II.20. Producþia animalierã în Danemarca (medii anuale, mii tone)

Anii Lapte Unt Brânzeturi Carne Produse din carne Ouã 
1870-1874 1.150 38 12 52 50  8 
1890-1894 2.030 68 14 73 100 15 
1910-1914 3.340 110 15 119 210 41 

Anii Grâu Secarã Orz Ovãz Cereale 
amestecate 

Hackfrüchte Cartofi 

1875-1884 127 433 525 543 96 586 287 
1905-1914 140 442 521 729 337 11.927 810 

Sursa: Handbuch: V, 241 (capitol de Ove Hornby).

Deosebit de important a fost faptul cã aceste sporuri au fost realizate îndeosebi pe cale
intensivã. De exemplu, efectivele de vaci au sporit de la 0,8 milioane în 1871 la 1,3 milioane în
1914, dar producþia medie de lapte obþinutã de la o vacã a crescut de la 1.350 litri anual în 1871
la 2.750 litri anual în 1914240. În cazul porcilor, cantitatea de carne obþinutã a rãmas practic stabilã,
dar sporul supraproporþional al producþiei de derivate din carne aratã cã ºi aici a avut loc � pe o altã
cale � o intensificare a procesului de prelucrare. În fine, producþia de ouã a combinat creºterea
efectivelor de pãsãri cu sporul numãrului mediu de ouã obþinute de la o gãinã.

Producþia vegetalã nu a scãzut, în acest sector creºterea de ansamblu a fost mai micã
decât în domeniul animalier. Importantã a fost mutaþia realizatã în structura de plante,
scãzând ponderea cerealelor tradiþional folosite în alimentaþie (grâu, secarã, orz), crescând
în schimb producþia de ovãz, cartofi ºi mai ales plante furajere. Este adevãrat, în Danemarca
culturile destinate hranei animalelor avuseserã în mod tradiþional o pondere ridicatã în
suprafaþa cultivatã, dar este semnificativ faptul cã spre 1900 aceastã pondere a depãºit 75%
din suprafaþa arabilã241. Creºterea diferenþiatã a producþiei exprimã poate cel mai bine
mutaþia prin care culturile de plante erau tot mai mult un furnizor al sectorului agrozootehnic.

Tabelul II.21. Producþia vegetalã în Danemarca (medii anuale, mii tone)

Sursa: Handbuch: V, 240 (capitol de Ove Hornby).

Cum populaþia a crescut în aceastã perioadã cu circa un milion de locuitori, creºterea
producþiei de cartofi ºi procesul de diversificare a alimentaþiei nu au fost suficiente pentru
asigurarea consumului intern. În consecinþã, în anii 1880 Danemarca a devenit un importator
net de cereale ºi în cadrul importurilor, care s-au înzecit în intervalul 1871-1914, crescând

238. Christensen 1983: 109.
239. Christensen 1983: 109-111.
240. Menzel 1988: 206.
241. Menzel 1988: 192.
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ºi ponderea grâului destinat consumului uman242. În cantitãþi absolute, sporul importurilor
destinate hrãnirii animalelor a fost însã ºi mai mare, marcând transformarea Danemarcei
într-o economie specializatã în creºterea intensivã a animalelor ºi în prelucrarea produselor
animaliere.

Tabelul II.22. Principalele produse agricole în comerþul exterior al Danemarcei

  Importuri nete 
(mii tone) 

Exporturi animale 
(mii capete) 

Exporturi produse animaliere 
(mii tone) 

Anii Cereale Furaje 
concentrate 

Cai Bovine Porci Oi Carne de porc 
ºi derivate 

Carne 
de vitã 

Unt Ouã 

1876-
1880 

-161 73 10,8 98,7 212,7 63,7 4,2  11,5 1,4 

1881-
1885 

-23 120 10,7 108,8 287,1 86,8 7,9  14,1 2,8 

1886-
1890 

85 208 16,1 110,8 135,1 76,7 24,0  29,7 5,5 

1891-
1895 

203 255 13,8 105,9 135,7 14,4 42,3  48,1 8,2 

1896-
1900 

178 607 19,6 57,4 � 3,5 65,1  57,1 14,6 

1901-
1905 

346 663 24,3 73,3 � 0,8 77,0 13,3 76,1 23,3 

1906-
1910 

358 836 22,5 118,1 � 0,8 95,4 12,7 90,1 22,2 

1911-
1915 

368 1.063 35,3 174,2 � 0,5 130,3 20,3 99,3 26,5 

Exporturi animale ºi produse animaliere  Anii Valoare totalã 
(milioane DKr) milioane DKr % din total exporturi 

1871-1875 139 69 50 
1891-1895 211 131 62 
1911-1915 707 592 84 

Sursa: Menzel 1988: 208.

Aceste sporuri în cantitãþi absolute au îngãduit creºterea considerabilã a valorii expor-
turilor ºi totodatã schimbarea radicalã a structurii acestora. Ponderea cerealelor a scãzut la
6% în 1890-1894 ºi la 2-3% dupã 1900, iar în cadrul acestei categorii un rol tot mai
important a revenit seminþelor selecþionate. În schimb, ponderea untului a crescut de la 23%
în 1880-1884 la 47-48% în 1890-1904, ºi s-a redus apoi la sub 40% doar pentru cã sporul
exporturilor de carne ºi preparate din carne a fost superior.

Tabelul II.23. Exporturile daneze (medii anuale)

Surse: Handbuch: V, 252 (capitol de Ove Hornby); Menzel 1988: 169, 208.

Exporturile de produse animaliere au avut deci un rol motor în evoluþia economiei
daneze din perioada 1873-1914. La unele produse, 60-75% din producþia totalã era destinatã

242. Christensen 1983: 88-90.
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exportului. Pe ansamblul producþiei agricole, ponderea exporturilor a depãºit 50% în 1900
ºi a ajuns la 64% în 1914243. La nivelul întregii economii, cu exporturi de aproape 27% din
produsul social, Danemarca se plasa la nivel european pe locul al doilea dupã Belgia în ceea
ce priveºte orientarea economiei spre comerþul internaþional244.

Pe de altã parte, trecerea de la exporturile preponderent cerealiere din anii 1846-1873 la
exporturile covârºitor de produse animaliere de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului XX a fost însoþitã de o accentuare a legãturii economice dintre Danemarca ºi
Marea Britanie. Ponderea Marii Britanii în exporturile daneze a crescut de la circa 40% în
anii 1870-1890 la 50-60% în anii 1890-1914245. S-a spus chiar cã în toatã aceastã perioadã
Danemarca a fost o economie complementarã Marii Britanii246, axatã pe furnizarea de
produse agricole (mai întâi cereale, apoi produse animaliere) pentru prima naþiune industrialã
a lumii. Deºi relaþia era inevitabil asimetricã, pentru Marea Britanie ponderea importurilor
din Danemarca fiind inevitabil mai micã decât însemnãtatea pieþei britanice pentru economia
danezã, totuºi la nivelul câtorva produse danezii au reuºit sã cucereascã o poziþie dominantã
în aprovizionarea pieþei britanice. Cazul cel mai spectaculos este cel al untului danez, a
cãrui pondere în importurile britanice a sporit de la 15% în 1880 la 37% în 1888 ºi 46% în
1900; creºteri apreciabile au fost însã ºi la celelalte mãrfuri-vedetã ale exporturilor daneze,
cum ar fi ºunca ºi ouãle247.

În mod normal, complementaritatea dintre Danemarca ºi Marea Britanie ar fi trebuit sã
însemne cã Danemarca exporta produse agricole ºi importa produse industriale britanice.
Importurile au crescut de altfel considerabil în secolul al XIX-lea, iar la mijlocul acestuia
a avut loc ºi un proces de liberalizare prin eliminarea ultimelor privilegii ale breslelor ºi
prin adoptarea unui nou tarif vamal în 1864. Sectorul prelucrãtor a cunoscut deci ºi în
Danemarca, la fel ca ºi în alte þãri ale Europei continentale, serioase dificultãþi. Dupã
1864 valoarea importurilor a depãºit valoarea totalã a veniturilor realizate de producãtorii
interni în meºteºuguri, industrie ºi construcþii248. Este de observat faptul cã principala
concurenþã nu venea însã din partea industriei britanice, importurile din Germania depãºind
pe cele din Marea Britanie249. Deºi pentru producãtorii danezi dificultãþile au fost consi-
derabile, totuºi crearea de noi întreprinderi industriale a continuat ºi faptul cã cele mai
multe taxe vamale erau raportate la greutate ºi nu la valoarea produselor a fãcut ca în
perioada de recesiune din anii 1873-1895 protecþia vamalã realã sã sporeascã fãrã ca tariful
vamal sã fie schimbat250. Creºterea producþiei industriale a continuat totuºi în toatã
perioada, accelerându-se însã semnificativ dupã 1890251. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea
au fost întemeiate numeroase întreprinderi industriale, cele mai importante fiind creaþii ale
negustorilor angrosiºti, interesaþi sã dispunã de capacitãþi de producþie proprii cât mai

243. Christensen 1983: 86-87
244. Bairoch 1976a: 79-80, 263.
245. Menzel 1988: 211; Boje 1993: 26, 35.
246. Concept dezvoltat de Bairoch 1976a: 262-264.
247. Skrubbeltrang 1953: 205.
248. Handbuch: V, 245, 252 (capitol de Ove Hornby).
249. Boje 1993: 36.
250. Menzel 1988: 173-177. Paul Bairoch evidenþiazã faptul cã tariful vamal danez stabilea taxe

mai mari pentru produsele industriale importate cu grad ridicat de prelucrare, încurajând
astfel realizarea acestor produse în interiorul Danemarcei (Bairoch 1976a: 266).

251. Prezentarea dezvoltãrii industriale a Danemarcei se bazeazã, atunci când nu sunt indicate alte
surse, pe Hansen 1977.



164 ROMÂNIA ªI EUROPA

aproape de consumatorii finali. Pe lângã creºterea oraºelor, foarte importantã a fost ºi
prosperitatea crescândã a populaþiei rurale, fermierii danezi renunþând tot mai mult la
idealul autoconsumului ºi sporindu-ºi consumul de mãrfuri cumpãrate din afara propriei
gospodãrii. Dezvoltarea industrialã a Danemarcei a fost deci orientatã îndeosebi spre piaþa
internã, exporturile reprezentând doar circa 10% din valoarea producþiei. Numãrul între-
prinderilor industriale a crescut de la 1.949 în 1890 la 3.652 în 1900, cel al muncitorilor de
la 42.000 la 78.000, iar puterea mecanicã instalatã de la 19.475 CP la 51.591 CP. Valoarea
brutã a producþiei industriale a sporit de la 149 milioane coroane în 1890 la 361 milioane
coroane în 1905 ºi la 602 milioane coroane în 1913. Creºterile cele mai importante au fost
în industria alimentarã, dar ºi în industria textilã, metalurgie ºi construcþii de maºini,
materiale de construcþii ºi industria chimicã. Deosebit de importante au fost dezvoltarea
industriei electrotehnice ºi electrificarea rapidã a unei mari pãrþi a industriei, ceea ce i-a
conferit un cert avantaj competiþional. Deºi nu au lipsit întreprinderile mari, dintre care unele
s-au extins chiar în afara þãrii, cum a fost cazul companiei Otto Mønsted în producþia de
margarinã, totuºi industria danezã a rãmas dominatã de întreprinderi relativ mici, iar capitalul
strãin a avut pânã la primul rãzboi mondial un rol mai degrabã marginal252. În aceste condiþii,
efectul de substituire a importurilor a fost limitat, importurile au crescut ºi ele considerabil,
iar Danemarca a rãmas o economie esenþialmente deschisã competiþiei internaþionale.

Deºi dezvoltarea industriei a fost considerabilã, datoritã dinamismului mare al agriculturii
schimbarea intersectorialã a structurii economice a Danemarcei a fost mai puþin accen-
tuatã decât cea a altor þãri europene253. Astfel, ponderea forþei de muncã angajate în
agriculturã a rãmas relativ ridicatã (36% în 1910), iar cea a muncitorilor industriali a
crescut la doar 27% înainte de primul rãzboi mondial. Ponderea sectorului primar a scãzut
în cadrul produsului social brut de la 60% în 1820 la circa 50% în 1850-1860 ºi sub 30%
dupã 1900, dar cea a sectorului prelucrãtor nu a crescut decât de la 10% în 1820 la 20% în
1880 ºi 25,8% în 1900, dupã care a scãzut chiar la 24% în 1914254; pentru comparaþie,
ponderea industriei era în 1910 de 36% în Marea Britanie, 37% în Franþa, 39% în Germania,
32% în Suedia ºi 26% în Norvegia.

Datele de mai sus ne atrag însã atenþia asupra unui alt sector, pe care l-am neglijat pânã
acum: serviciile. Acestea avuseserã ºi anterior un rol relativ însemnat în economia danezã.
Ponderea lor în produsul social se apropia de 30% în 1820; în 1914 ea a ajuns la aproape
50%255. Dincolo de unele fluctuaþii conjuncturale, influenþate de variaþiile preþului la
cereale, meritã sã reþinem faptul cã dupã 1873 serviciile au depãºit agricultura ca pondere
în produsul social, menþinându-ºi ascendentul ºi atunci când preþurile agricole au început
din nou sã creascã dupã 1895. Transformarea Danemarcei într-o societate modernã a avut
deci la bazã o creºtere realã în majoritatea activitãþilor economice subsumate sectorului
serviciilor. Activitãþile comerciale au sporit în cursul celei mai mari pãrþi a secolului, atât
în ceea ce priveºte comerþul exterior, cât ºi în ceea ce priveºte aprovizionarea pieþei interne.
Înflorirea comerþului a fost facilitatã de dezvoltarea explozivã a transporturilor, mai ales
dupã mijlocul secolului al XIX-lea. Prima cale feratã a fost inauguratã între Copenhaga ºi
Roskilde în 1847. Dupã unele începuturi ezitante, ritmul construcþiei de cãi ferate s-a
intensificat dupã 1860, ºi apoi din nou dupã 1890. În 1914 reþeaua danezã de cãi ferate

252. Johansen 1987: 4-5; vezi ºi observaþiile din Milward, Saul 1973: 515-516.
253. Pentru aceastã problemã am folosit datele din Handbuch: V, 124-131 (capitol de Wolfram

Fischer) ºi Henriksen 1993: 153-155.
254. Menzel 1988: 239.
255. Menzel 1988: 239.
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cuprindea 3.868 km256, practic cam tot cât ºi România în aceeaºi vreme, dar la o suprafaþã ºi
populaþie totalã de aproape trei ori mai mici. Deºi comparativ cu þãrile europene industrializate
reþeaua danezã de cãi ferate era relativ modestã, meritã sã observãm cã reþeaua de ºosele
modernizate � 45.000 km în 1910 � era cea mai densã din Europa, atât în raport cu suprafaþa,
cât ºi cu populaþia regatului257. Flota comercialã danezã a crescut de aproape ºase ori, de la
un tonaj total de circa 91.000 tone în 1850 la circa 541.000 tone în 1913258. Înflorirea oraºelor �
mai ales a Copenhagãi, a cãrei populaþie a crescut de la 101.000 de locuitori în 1801 la
559.000 de locuitori în 1911, cea mai mare parte a creºterii realizându-se dupã 1850 � a
condus la dezvoltarea serviciilor menite sã asigure utilitãþile publice necesare (aprovizionare
cu apã ºi combustibili, reþeaua electricã, transporturile urbane, reþeaua poºtalã ºi telefonicã,
instituþii culturale ºi de divertisment etc.). În cadrul sectorului bancar, pe lângã banca centralã
(Nationalbanken), organizatã în 1813 ºi care a deþinut monopolul emisiunii monetare, au fost
întemeiate un numãr relativ mare de bãnci comerciale ºi case de economii; cele din urmã,
deseori de dimensiuni modeste, au avut un rol esenþial în finanþarea producãtorilor agricoli ºi
a cooperativelor în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului XX259.

Sectorul public a rãmas relativ modest, ponderea totalã a veniturilor statului (incluzând
organele administraþiei locale) fiind estimatã pentru anul 1914 la doar 9% din produsul
naþional brut260. Cu toate preocupãrile de a menþine cheltuielile scãzute, încã mai accentuate
uneori la nivelul administraþiei locale decât la cel al guvernului central, Danemarca nu a avut
un statut minimal. Dincolo de implicarea statului în modernizarea agriculturii ºi în infrastructurã
(cãile ferate, construite iniþial de cãtre particulari, au fost masiv rãscumpãrate de stat dupã
1886), se cuvine sã remarcãm adoptarea unei legislaþii sociale moderne � lege pentru protecþia
copiilor (1888), sistem de pensii de vârstã finanþat din fonduri publice (1891), sistem de
asigurãri de sãnãtate (1892) ºi asigurãri de ºomaj (1907) � ºi eforturile pentru dezvoltarea
sistemului culturii ºi sistemului de învãþãmânt. În preajma primului rãzboi mondial, cheltuielile
pentru învãþãmântul superior reprezentau 14% din cheltuielile statului la nivel central,
situându-se astfel pe locul al doilea, dupã cheltuielile pentru apãrare. Totuºi, mai important
poate decât învãþãmântul superior era sistemul educaþiei elementare ºi medii, finanþat în parte
de cãtre comunitãþile locale. ªcolilor sãteºti, care au fost înfiinþate în aproape toate localitãþile
în anii 1814-1840 li s-a adãugat începând cu mijlocul secolului al XIX-lea o reþea relativ mare
de ºcoli superioare populare (constituite începând cu anul 1844 la iniþiativa lui Nikolai
Frederik Severin Grundtvig) ºi de licee, inclusiv licee agricole261; în literatura de specialitate
se apreciazã cã nivelul ridicat de instrucþie a fost decisiv în capacitatea producãtorilor agricoli
danezi de a-ºi adapta activitatea economicã la condiþiile în schimbare ale lumii moderne ºi de
a se organiza colectiv în cooperative.

Aceastã capacitate de autoorganizare nu a întârziat sã aibã ºi implicaþii politice262.
Danemarca trecuse de la absolutism la un sistem politic parlamentar bicameral prin

256. Handbuch: V, 254 (capitol de Ove Hornby).
257. Handbuch: V, 161 (capitol de Wolfram Fischer).
258. Handbuch: V, 255 (capitol de Ove Hornby).
259. Handbuch: V, 256-257 (capitol de Ove Hornby).
260. Informaþiile despre dezvoltarea sectorului public sunt preluate în cea mai mare parte din

Johansen 1987: 11-12.
261. Menzel 1988: 217-219.
262. În prezentarea evoluþiei sistemului politic danez din aceastã perioadã ne-am bazat pe Bohn

2001: 90-106, Jones 1986: 28-101 ºi Skrubbeltrang 1953: 206-233. Pentru felul în care lupta
politicã împotriva presiunilor marilor proprietari la alegeri a devenit un element central în conºtiinþa
de sine a þãranilor danezi, vezi ºi exemplele concrete din Christiansen 1996: 491-494.



166 ROMÂNIA ªI EUROPA

Constituþia din 1849. Deºi constituþia asigura dreptul de vot al þãranilor având peste 30 de
ani pentru camera inferioarã (Folketing), în aceastã primã fazã rolul politic al acestora a fost
modest la nivel naþional, viaþa politicã danezã fiind dominatã pânã în 1864 de intelectuali ºi
funcþionari de orientare naþional-liberalã. Înfrângerea din 1864 ºi pierderea ducatelor
Schleswig ºi Holstein i-au compromis în mare mãsurã pe naþional-liberali; deºi Constituþia
din 1866 lãsa intact sistemul parlamentar bicameral, dreptul de vot pentru camera superioarã
(Landsting) a fost limitat dupã un sistem cenzitar mixt, care privilegia proprietatea funciarã
în raport cu cea urbanã, ceea ce, alãturi de practica numirii a 12 membri direct de cãtre
rege, a fãcut ca aceasta sã fie dominatã de reprezentanþi ai marilor proprietari rurali. Mai
mult, din 1864 pânã în 1901 regele Cristian al IX-lea (1863-1906) a numit miniºtri numai
din rândurile Landsting-ului, iar diversele cabinete au guvernat fãrã sã þinã prea mult seama
de majoritãþile schimbãtoare din Folketing. În opoziþie cu acest sistem a luat naºtere un
partid de stânga (Venstre), care îºi avea originea în gruparea Prietenii Þãranilor, activã
politic în cele douã decenii anterioare, ºi reunea intelectuali din oraºe cu exponenþi ai
elitelor sãteºti; pentru a contrabalansa organizarea ca partid a stângii, în 1876 exponenþii
politici ai marilor proprietari conservatori s-au unit cu naþional-liberalii ºi cu centriºtii
formând Dreapta Unitã (Højre), ceea ce le-a îngãduit sã-ºi consolideze dominaþia politicã.
Totuºi, bazaþi pe experienþa acumulatã la nivelul administraþiei locale ºi pe o reþea puternicã
de absolvenþi ai ºcolilor superioare populare, reprezentanþii Venstre au câºtigat aproape
toate mandatele din mediul rural la alegerile din 1884, obþinând astfel o majoritate con-
sistentã în Folketing. Cu toate acestea, la guvernare a rãmas Højre, ceea ce a tensionat
câmpul politic ºi a adus în discuþie chiar proiecte de rãsturnare revoluþionarã a sistemului.
Pe de altã parte, dezvoltarea economicã ºi socialã a Danemarcei eroda puterea marilor
proprietari rurali ºi consolida rolul fermierilor ºi al populaþiei urbane. Când în 1901 Venstre
a obþinut 76 din cele 114 mandate din Folketing, regele a considerat mai înþelept sã-i
încredinþeze guvernarea, pentru a evita derapaje mai radicale. În noul guvern, dominat încã
de intelectuali din Copenhaga, a intrat pentru prima datã ºi un ministru provenit dintre
fermieri, Viggo Hørup. O reformã fiscalã a scãzut impozitele pe proprietatea funciarã, a
mãrit taxele pe proprietãþile urbane ºi a introdus impozitul pe venit. În anii care au urmat
pânã la declanºarea primului rãzboi mondial, viaþa politicã a fost marcatã de o ascensiune
treptatã a forþelor politice de stânga, consfinþitã de slãbirea conservatorilor, de desprinderea
din Venstre a unei grupãri radicale, ºi de consolidarea social-democraþilor, care au ajuns sã
deþinã peste un sfert din mandatele din Folketing, primind voturi atât din partea muncitorilor
industriali, cât ºi din partea þãranilor sãraci; în compensaþie, Venstre a alunecat treptat spre
centru-dreapta, incorporând o grupare a liberalilor moderaþi ºi reuºind sã domine scena
politicã pânã la primul rãzboi mondial. Dincolo de avatarurile unei vieþi politice agitate,
aceastã evoluþie spre o societate tot mai democraticã a fost încununatã prin adoptarea unei noi
Constituþii în 1915, prin care se adopta votul universal, acordat atât bãrbaþilor, cât ºi femeilor
de peste 25 de ani pentru Folketing ºi peste 35 de ani pentru Landsting.

În preajma primului rãzboi mondial, Danemarca era o cu totul altfel de þarã decât la
începutul secolului al XIX-lea. Este adevãrat, pierduse o mulþime de teritorii ºi rãmãsese
doar unul dintre cele mai mici state naþionale ale Europei. Din punct de vedere econo-
mico-social, succesul era evident ºi masiv. La un numãr relativ mare de indicatori economici �
produsul brut pe cap de locuitor, productivitatea agricolã, alfabetizare, orientarea spre
export a economiei etc. �, Danemarca se situa pe unul dintre primele locuri din Europa ºi
din lume263. Acest succes fusese posibil prin mai multe adaptãri reuºite la condiþiile în

263. Vezi infra, capitolul II.3.4.
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schimbare ale economiei mondiale. Pe de altã parte, odatã cu creºterea ºi acumularea
prosperitãþii, economia s-a diversificat ºi capacitatea de adaptare la ºocurile conjuncturii
mondiale a sporit. Datele macroeconomice, disponibile la un nivel superior de acurateþe
pentru perioada de dupã 1860, evidenþiazã în mod convingãtor atât capacitatea de a continua
creºterea economicã inclusiv în conjuncturi defavorabile, cât ºi amplitudinea cu totul
remarcabilã a succesului economic al Danemarcei în secolul al XIX-lea.

Tabelul II.24. Creºterea economicã a Danemarcei (1860-1914)

 Produsul social la preþuri curente 
(medii anuale) 

Indici în preþuri fixe  
(1865/1869 = 100) 

Anii  Total  
(milioane DKr) 

Per capita (DKr) Total Per capita 

1860/1864 419 298 91 96 
1865/1869 619  356 100 100 
1870/1874 733 402 114 110 
1875/1879 786 410 124 113 
1880/1884 847 421 138 119 
1885/1889 840 396 153 126 
1890/1894 994 450 176 138 
1895/1899 1.114 477 205 152 
1900/1904 1.406 565 242 170 
1905/1909 1.705 647 282 186 
1910/1914 2.192 782 383 207 

Sursa: Handbuch: V, 233 (capitol de Ove Hornby).

II.3.2. Irlanda � Marea Foamete ca rãscruce a dezvoltãrii

Istoria Irlandei în secolul al XIX-lea264 stã în mod tradiþional sub semnul a douã mari
procese: lupta de emancipare naþionalã ºi Marea Foamete din 1845-1851.

Miºcarea de emancipare naþionalã � reunindu-i iniþial atât pe protestanþi, cât ºi pe
catolici � a devenit deosebit de vocalã în ultimele trei decenii ale secolului al XVIII-lea,
fiind galvanizatã ºi de exemplul revoluþiilor din coloniile engleze din America de Nord ºi din
Franþa. În general, autoritãþile britanice au încercat sã gãseascã soluþii de compromis
acceptabile ºi, dupã un experiment eºuat de autoguvernare (1782-1800), au acceptat
reprezentarea irlandezilor în Parlamentul de la Londra (Actul de Uniune din 1800). Aceasta
nu a pus capãt nemulþumirii irlandezilor, care au militat mai întâi pentru extinderea
drepturilor politice pentru catolici (iniþial aceºtia fuseserã excluºi de la reprezentarea
parlamentarã, apoi au primit drept de vot în 1793 ºi dreptul de a fi aleºi în 1829, dar în
condiþiile unui cens ridicat) ºi apoi pentru restabilirea dreptului de autoguvernare (Home
Rule). Deºi lupta politicã pentru emancipare a fost sinuoasã, deºi mai multe rebeliuni
irlandeze au eºuat în mod jalnic (1798, 1848, 1867), totuºi capacitatea irlandezilor de a
obþine concesii politice ºi economice din partea britanicilor a crescut în ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea, ºi în unele perioade deputaþii irlandezi au putut chiar sã arbitreze
competiþia dintre partidele britanice (de exemplu, în anii 1880-1885 sau 1910-1914).

264. Prezentarea istoricã generalã din acest capitol se bazeazã pe Jackson 1999: 6-244, Hollis
2001: 76-130 ºi Cronin 2002: 97-172.
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Marea Foamete din 1845-1851 a fost consideratã, pe drept cuvânt, o rãscruce în istoria
Irlandei. Practic, ea a provocat moartea a circa un milion de oameni ºi a împins un mare
numãr de irlandezi sã emigreze. Dincolo de impactul demografic ºi economic, Marea
Foamete a marcat durabil memoria socialã a irlandezilor, atât a celor rãmaºi în �insula de
smarald�, cât ºi a celor emigraþi în alte pãrþi ale lumii. Ea a devenit argumentul decisiv al
resentimentelor antienglezeºti, irlandezii acuzând stãpânirea britanicã fie de lipsã de reacþie
în faþa catastrofei, fie de favorizarea declanºãrii ºi amplificãrii acesteia printr-o politicã
iresponsabilã sau chiar rãu intenþionatã faþã de irlandezi. Dincolo însã de aceste manipulãri
ideologice265, toþi cei care au reflectat pe marginea Foametei din 1845-1851 au fost ºocaþi de
amploarea fenomenului într-o perioadã când Europa Apuseanã pãruse cã depãºise riscul
unor asemenea catastrofe de tip �medieval�. ªi, atât gânditorii din secolul al XIX-lea, cât ºi
istoricii de mai târziu au încercat sã gãseascã explicaþii ale acestui fenomen excepþional.

Dacã facem abstracþie de tendinþele ideologice de a acuza stãpânirea englezã de toate
relele, explicaþia cel mai frecvent avutã în vedere a pornit de la teoria malthusianã a
suprapopulãrii. Cormac Ó Gráda a arãtat cã Malthus nu a pomenit Irlanda decât cu totul
în treacãt ºi mai mult pentru a critica creºterea de populaþie stimulatã de productivitatea
cartofului266. Totuºi, chiar dacã Malthus nu s-a ocupat în mod special de Irlanda, aceasta nu
înseamnã automat cã teoria lui este inaplicabilã pentru cazul irlandez267; de altfel, s-ar
putea argumenta cã Malthus a scris înainte de Marea Foamete ºi cã nu a putut sã aprecieze
în mod obiectiv în ce mãsurã Marea Foamete i-a confirmat teoria. Care ar fi argumentul
malthusian în cazul Irlandei din prima jumãtate a secolului al XIX-lea? Ideea generalã a lui
Malthus este aceea cã numãrul persoanelor creºte mai repede decât producþia de resurse
alimentare ºi cã aceastã divergenþã genereazã foamete, mortalitatea eliminând excesul de
populaþie. Istoricii au fost astfel îndemnaþi sã verifice pe de o parte creºterea populaþiei în
Irlanda înainte de 1845, iar pe de altã parte evoluþia producþiei alimentare în aceeaºi
perioadã.

Într-o carte celebrã intitulatã De ce a flãmânzit Irlanda�(Why Ireland Starved), Joel
Mokyr a testat ipoteza unei suprapopulãri a Irlandei. El a trebuit sã accepte faptul cã
populaþia Irlandei crescuse în primele decenii ale secolului al XIX-lea � recensãmântul din
1841 a consemnat aproape 8,2 milioane de locuitori268, faþã de 5,3 milioane în 1800, deci
o ratã medie de creºtere de peste 1% anual � dar a raportat densitatea populaþiei din Irlanda
la 1841 nu numai la suprafaþa totalã a þãrii �, situaþie în care densitatea irlandezã apare mai
micã decât cea belgianã ºi cea englezã, egalã cu cea olandezã ºi sensibil mai micã decât cea
francezã, germanã ºi danezã �, ci ºi la suprafaþa cultivatã, caz în care densitatea irlandezã
apare cam la acelaºi nivel cu cea din majoritatea þãrilor vest-europene269. Aceastã com-
paraþie, completatã cu raportarea populaþiei agricole ºi a populaþiei rurale la suprafaþa
cultivatã, apoi cu o analizã complexã la nivelul celor 32 de comitate ale Irlandei, þinând

265. Vezi îndeosebi Kinealy 2002: 1-30, 211-221.
266. Murphy 1984: 77-80 (capitol de Cormac Ó Gráda).
267. Aceastã observaþie este independentã de posibilele utilizãri ideologice ale teoriei malthusiene.

Se cuvine totuºi sã observãm cã în perioadele când Marea Foamete era un subiect predilect
de polemicã între istoricii englezi ºi cei irlandezi, primii tindeau sã susþinã teoria lui Malthus
deoarece aceasta �dãdea vina� pe irlandezii care se înmulþiserã prea mult, în timp ce aceºtia
din urmã evident respingeau orice asociere între un eventual exces de populaþie ºi hecatomba
pricinuitã de Foamete, preferând însã acuzarea proprietarilor ºi autoritãþilor britanice.

268. Mokyr 1983: 14.
269. Mokyr 1983: 42.
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seama ºi de calitãþile diferite ale solului, precum ºi analize ale natalitãþii ºi mortalitãþii
infantile, îi îngãduie lui Joel Mokyr sã conchidã: �Pe scurt, nu este nici o dovadã cã Irlanda
de dinainte de Foamete era suprapopulatã în vreun sens utilizabil al acestui termen�270. Deºi
analiza lui Joel Mokyr este impresionantã prin multitudinea variabilelor pe care le ia în
considerare, ea reprezintã un tipic caz de suprainterpretare ºi a fost contrazisã de unele
cercetãri ulterioare. Sintetizând aceste contribuþii ºi adãugând noi argumente, cum ar fi
raportul dintre capitalul uman ºi celelalte forme de capital în exploataþiile agricole din
Irlanda, Cormac Ó Gráda acceptã o relativã suprapopulare a Irlandei în preajma Foametei271.
Atât Mokyr, cât ºi criticii sãi acceptã cã în deceniile de dinainte de Marea Foamete creºterea
demograficã încetinise, îndeosebi din cauza emigrãrii272. Totuºi, date calculate de Joel
Mokyr ºi puse în tabel comparativ de Cormac Ó Gráda ne pot ajuta sã înþelegem ce se
întâmpla în Irlanda.

Tabelul II.25. Indicatori demografici irlandezi în context european (circa 1840)

 Europa Irlanda 
Rata natalitãþii (�) 38,8 39 
Rata mortalitãþii (�) 28,3 24 
Sporul natural (�) 10,5 15 

Surse: Mokyr 1983: 33-34; Ó Gráda 1994: 96; sporul natural adãugat de mine.

Datele din tabel sunt consistente cu modelul tranziþiei demografice273. Ceea ce avea
loc în Irlanda era tocmai aceastã tranziþie, caracterizatã prin scãderea mai întâi a ratei
mortalitãþii, urmatã abia în a doua fazã de cãtre scãderea natalitãþii. Am putea spune chiar
cã Irlanda a plãtit prin Marea Foamete �preþul� involuntar al precocitãþii sale în diminuarea
mortalitãþii �curente�274. Cormac Ó Gráda observã cã societatea irlandezã începuse încã de
prin 1820 sã reacþioneze faþã de presiunea demograficã, în primul rând emigrare, care a
absorbit circa o treime din sporul demografic, apoi chiar printr-o creºtere a vârstei medii a
femeilor la prima cãsãtorie � de la 23,1 ani în 1830-1834 la 23,9 în 1835-1839 � care,
alãturi de sporirea celibatului feminin, era de naturã sã reducã ºi rata natalitãþii275. Aceste
observaþii îl determinã pe istoricul irlandez sã afirme cã Foametea nu era inevitabilã ºi sã
emitã ipoteza contrafactualã �benignã� cã, dacã ar fi avut timp, societatea irlandezã ar fi
gãsit resurse sã absoarbã sau sã exporte excedentul de populaþie276. Nu este însã mai puþin
adevãrat faptul cã, prin sporul considerabil al populaþiei sale ºi prin densitatea ridicatã a
populaþiei la care ajunsese (circa 100 locuitori/km2, ceea ce era totuºi foarte mult pentru
Europa secolului al XIX-lea), Irlanda intrase într-o �fazã de risc ridicat�.

Natura acestui risc este evidenþiatã de studiul laturii producþiei. În fond, teoria lui
Malthus se referã la raportul dintre populaþie ºi resursele alimentare, iar dacã sporul

270. Mokyr 1983: 64.
271. Ó Gráda 1999: 28-30.
272. Se apreciazã cã în 1780-1845 au emigrat aproximativ 1,75 milioane de irlandezi (apud

Mokyr 1983: 33).
273. Chesnais 1992: 1-189.
274. Scãderea timpurie a mortalitãþii în Irlanda a fost postulatã ºi de Michael Drake în Cullen

1969: 67-68.
275. Ó Gráda 1984: 85-87; Ó Gráda 1994: 69-80.
276. Ó Gráda 1999: 29.
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populaþiei este bazat pe o creºtere cel puþin proporþionalã a producþiei de resurse alimentare,
teoretic nu ar fi nici un motiv de crizã. În cazul concret al Irlandei, producþia agricolã
totalã a crescut în prima parte a secolului al XIX-lea. Cormac Ó Gráda a îndrãznit chiar sã
afirme: �Opinia mea este cã producþia agricolã aproape cã s-a dublat între 1800 ºi 1845.
Dacã a fost aºa, creºterea producþiei a depãºit creºterea populaþiei�277. Aceastã apreciere
este convergentã cu informaþiile existente despre însemnãtatea exporturilor cerealiere ºi
animaliere irlandeze spre Anglia în prima parte a secolului al XIX-lea278. Dacã la nivel
macroeconomic echilibrul pãrea asigurat, în plan concret lucrurile erau mai complicate.
Atât Joel Mokyr, cât ºi Cormac Ó Gráda ºi ceilalþi istorici care s-au ocupat de Marea
Foamete au observat cã Irlanda nu era omogenã din punct de vedere economic. Astfel,
Mokyr acceptã cã economia irlandezã avea o structurã dualã, juxtapunând un sector
agro-industrial comercial, care producea pentru piaþã, îndeosebi pentru piaþa britanicã, ºi un
sector al economiei de subzistenþã, care asigura însã resurse alimentare ºi pentru sectorul
comercial279. Ó Gráda preferã o clasificare a economiei irlandeze în patru �arhetipuri�:
zona pastoralã, crescând animale ºi eventual producând derivate animaliere pentru piaþa
englezã, zona agriculturii tradiþionale, unde cultura cerealelor se combina cu producþia
meºteºugãreascã ºi comerþul, zona micilor ferme relativ noi, din terenuri multã vreme
considerate marginale, în care cultura de bazã a devenit cartoful, ºi, în sfârºit, zona
protoindustrialã, reprezentatã îndeosebi de Ulsterul producãtor de pânzeturi280. Or, evo-
luþiile din deceniile de dinainte de Marea Foamete au lovit mai întâi sectoarele comerciale
ale economiei irlandeze ºi apoi, mai mult indirect, sectorul economiei de subzistenþã.
Astfel, competiþia produselor industriei mecanizate din Anglia � Uniunea din 1800 prevãzuse
eliminarea gradualã a barierelor vamale dintre Irlanda ºi Anglia, cu termene de graþie
generoase, dar care finalmente au expirat în 1821-1824281 � a lovit puternic sectorul textil,
îndeosebi pe producãtorii de þesãturi de lânã ºi bumbac, în timp ce zonele producãtoare de
pânzeturi au rezistat competiþiei, fiind favorizate ºi de faptul cã maºinile industriale englezeºti
nu erau încã adaptate pentru acest tip de þesãturi. Încã ºi mai grav a fost faptul cã preþurile
agricole au înregistrat dupã terminarea rãzboaielor napoleoniene o fazã de declin, care a
durat în linii mari pânã la Marea Foamete. Aceºti factori defavorabili i-au determinat pe
mulþi irlandezi sã emigreze în perioada 1815-1845. Emigrarea masivã a redus excedentul de
populaþie ºi într-un fel a fãcut ca efectul de creºtere indus de tranziþia demograficã sã fie
diminuat. Pe de altã parte însã, cei care au emigrat erau în majoritate originari din regiunile
mai intens comercializate ºi relativ mai prospere ale Irlandei; zonele mai sãrace, cum ar fi
Connaught în vestul Irlandei, au participat doar în micã mãsurã la fenomenul emigraþiei în
aceastã perioadã282. Astfel, emigraþia din anii 1815-1845 a contribuit, alãturi de sumele
repatriate în afara Irlandei de proprietarii absenteiºti, la amplificarea penuriei de capital283

ºi nu a rezolvat problema suprapopulãrii în comitatele cele mai sãrace ale �insulei de
smarald�. Chiar dacã datele referitoare la nivelul de trai din Irlanda de dinainte de Marea
Foamete sunt complexe ºi uneori contradictorii, pare totuºi neîndoielnic cã în perioada

277. Ó Gráda 1984: 91.
278. Kinealy 2002: 90-93.
279. Mokyr 1983: 20-24.
280. Ó Gráda 1994: 32-35.
281. Cullen 1969: 89-93 (capitol de E.R.R. Green).
282. Mokyr 1983: 230-260; Ó Gráda 1994: 74-80.
283. Mokyr 1983: 188-194.
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1815-1845 fenomenul sãrãciei s-a amplificat284, ºi cã în general resursele de adaptare la o
eventualã crizã erau extrem de limitate.

Desigur, Marea Foamete nu era inevitabilã285. Ea a avut la origine o crizã a cartofului,
o manã care nu era obligatoriu sã aibã loc. În plus, efectele crizei au fost amplificate de
prelungirea ei în timp. Astfel, primul simptom al crizei a fost resimþit în 1845, când un
fungus necunoscut, phytophthora infestans, a calamitat o parte din recolta de cartofi din
Irlanda (nu existã un consens, dar se estimeazã cã în acest an producþia a fost cu circa o
treime mai micã decât în anii �normali�)286. Faptul a fost grav, dar apelul la alte resurse,
precum ºi unele ajutoare din partea statului le-au permis celor mai mulþi dintre cei afectaþi
sã supravieþuiascã pânã în anul urmãtor. În fond, recolte parþial calamitate mai fuseserã ºi
în alþi ani, iar cartofii nu reprezentau decât circa o cincime din producþia alimentarã
irlandezã. Fatal a fost însã faptul cã în anul 1846, pe fondul unui exces de ploi, recolta de
cartofi a fost calamitatã în proporþie de 90%, iar recoltele cerealiere au fost ºi ele mai mici
decât în mod normal. Cum dependenþa de cartofi era mai mare la pãturile mai sãrace,
deficitul general de resurse alimentare a fost agravat de polarizarea socialã ºi o mare parte
din societatea irlandezã a fost lovitã de foamete. În iarna 1846-1847 mortalitatea a fost
teribilã, fapt care a constrâns guvernul britanic, care la început mizase pe o schemã de
ºantiere publice pentru a mãri puterea de cumpãrare a irlandezilor, sã treacã din martie 1847
la distribuirea directã de hranã, prin �supa sãracilor�, de care au beneficiat pânã în vara
anului 1847 circa trei milioane de persoane, adicã circa 40% din populaþia Irlandei. Deºi
aceastã mãsurã a fost salutarã pentru un mare numãr de irlandezi, ea nu a rezolvat criza.
Din cauza lipsurilor, dezorganizãrii ºi disperãrii, suprafaþa însãmânþatã cu cartofi în 1847 a
fost mult mai micã, ceea ce a fãcut ca randamentele ridicate din acel an sã nu se traducã
într-o stopare a crizei. ªi, ca ºi cum faptul nu era de ajuns, recolta de cartofi din 1848 a fost

284. Ó Gráda 1994: 104.
285. Aceastã opinie a fost susþinutã în modul cel mai explicit de cãtre Cormac Ó Gráda: ��pânã

la urmã irlandezii au fost teribil de ghinioniºti. Departe de a fi inevitabile, seria de recolte
masiv ºi persistent calamitate din cauza fungusului care a produs Marea Foamete a fost
complet impredictibilã. În deceniile de dinainte de 1845 þara învãþase sã facã faþã recoltelor
compromise, nu fãrã greutãþi, dar totuºi fãrã mortalitãþi suplimentare masive. Dar nimic atât
de oribil ca Phytophthora infestans nu apãruse anterior, în Irlanda sau oriunde altundeva.
Mai mult, daca fungusul ar fi sosit câteva decenii fie mai devreme, fie mai târziu, efectul nu
ar fi fost atât de teribil. Mai devreme, dependenþa de cartof ar fi fost mai micã ºi presiunea
asupra resurselor mai redusã, iar guvernele (ca cel din 1822) mai puþin constrânse de
scrupule ideologice [se referã la ideologia laissez-faire]. O vizitã întârziatã de asemenea ar
fi reprezentat o ameninþare mai micã. O întârziere de 4 decenii ºi Phytophthora ar fi avut de
înfruntat atât contraremediul lui Alexis Millardet, cât ºi un spaþiu rural mai puþin populat.
Chiar ºi în anii 1860 cererea crescândã de forþã de muncã din Marea Britanie ºi Statele Unite
ar fi absorbit deja sute de mii de oameni dintre cei mai expuºi la risc ºi astfel populaþia ºi-ar
fi depãºit vârful. Guvernul, de asemenea, ar fi fost mai bine dotat ºi mai generos. Per total,
Marea Foamete din anii 1840, în loc sã fie inevitabilã ºi inerentã economiei cartofului, a fost
un tragic accident ecologic� (Ó Gráda 1989: 76). Dincolo de eventualele exagerãri ale lui
Cormac Ó Gráda cu privire la ritmul de ajustare demograficã a Irlandei dacã Marea Foamete
nu ar fi avut loc, opiniile istoricului irlandez sunt perfect compatibile cu ideea exprimatã de
noi anterior, ºi anume cã Irlanda intrase dupã 1815-1820 în mod obiectiv într-o �fazã de risc
ridicat�; în ce mãsurã era legitim sã te aºtepþi ca într-o asemenea fazã sã nu se întâmple
nimic periculos, aceasta este o întrebare cãreia nu putem sã-i rãspundem acum.

286. Ó Gráda 1999: 38.
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ºi ea compromisã aproape în întregime, ceea ce, împreunã cu epidemia de holerã din 1849
ºi cu decizia guvernului de a suspenda ajutorarea directã încã din august 1847 ºi de a lãsa
responsabilitatea ajutorãrii irlandezilor în principal pe seama proprietarilor funciari ºi a
autoritãþilor locale, a prelungit ºi agravat suplimentar criza. Deºi recolta din 1849 a fost ceva
mai bunã, redresarea producþiei ºi resorbirea crizei au mai durat pânã în 1851287.

Efectele au fost catastrofale. S-a calculat cã în 1845-1851 au murit �suplimentar� �
adicã peste cifrele rezultate din rata multianualã a mortalitãþii înainte de 1845 � mai mult de
un milion de irlandezi, iar dacã luãm în calcul ºi scãderea natalitãþii în anii Marii Foamete,
atunci efectele demografice sunt încã ºi mai importante288. Ca de obicei în asemenea
situaþii, numai puþine dintre decese au fost cauzate direct de subnutriþie, majoritatea fiind
pricinuite de boli agravate de foamete, sau a cãror rãspândire a fost favorizatã de deplasarea
grupurilor mari de oameni în cãutare de hranã: dizenteria, diareea, holera, vãrsatul de
vânt, tifosul, �febra� (denumire sub care oamenii de la mijlocul secolului al XIX-lea
reuneau mai multe boli). Deºi mortalitatea �în exces� a lovit întreaga Irlandã, proporþional
efectele au fost cele mai grave în Connaught, adicã în zona cea mai sãracã, fapt ce confirmã
corelaþia dintre mortalitate ºi pauperitate. Totodatã, Marea Foamete a generat un val
extraordinar al emigrãrii, care a fost �stimulatã� ºi de proprietarii funciari, constrânºi de
legislaþia britanicã sã plãteascã o taxã specialã pentru þãranii care aveau venituri sub patru
lire sterline. Se apreciazã cã în anii 1845-1851 peste un milion de irlandezi au pãrãsit
Irlanda, o parte emigrând spre Marea Britanie ºi majoritatea spre Statele Unite. Aceasta
înseamnã cã în mai puþin de un deceniu au emigrat peste 12% din locuitorii Irlandei.
Aceastã ratã de emigrare, care a atins un maxim anual de 38 de emigranþi la 1.000 de
locuitori în 1851, este excepþionalã la nivel european în secolul al XIX-lea289. Chiar dacã
ulterior rata emigraþiei irlandeze, deºi considerabilã, s-a aliniat tendinþelor din alte þãri ale
Europei apusene, ºocul din perioada Marii Foamete a fost considerabil. La fel de importantã
a fost ºi diminuarea radicalã a ratei natalitãþii, printre altele din cauza plecãrii cu precãdere
a tinerilor ºi din cauza creºterii celibatului în condiþiile unui dezechilibru numeric între
sexe. Consecinþa de ansamblu a fost aceea cã, dincolo de scãderea imediatã a numãrului
oamenilor în anii Marii Foamete, tendinþa generalã de creºtere demograficã ce prevalase
pânã în 1845 a fost durabil inversatã, sporul natural de dupã 1851 fiind prea mic pentru a
compensa pierderile nete rezultate din emigraþie290. Sau, pentru a-l cita pe Cormac Ó
Gráda, �de la un regim în care creºterea populaþiei a fost pentru un timp cea mai rapidã din
Europa, dupã 1850 Irlanda a trecut la un regim marcat de o creºtere negativã a populaþiei,
acompaniatã de niveluri ale celibatului ºi ale fertilitãþii maritale care au devenit, de
asemenea, neobiºnuite pentru standardele europene�291.

Marea Foamete a fost o rãscruce în evoluþia demograficã a Irlandei ºi pentru cã
emigrãrile au continuat în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Multã vreme istoricii au
acuzat autoritãþile britanice de �alungarea� irlandezilor din Irlanda, iar aceastã tezã are o
certã acoperire. Astfel, legislaþia britanicã obliga pe proprietari sã contribuie pentru arendaºii
care aveau loturi ºi venituri prea mici, fapt care a determinat pe mulþi proprietari sã-i forþeze
pe þãrani sã pãrãseascã domeniile. Tendinþa proprietarilor funciari de a reduce numãrul

287. Prezentarea Foametei se bazeazã mai ales pe: Ó Gráda 1989; Ó Gráda 1994:173-199;
Ó Gráda 1999: 34-46; Kinealy 2002.

288. Mokyr 1983: 261-277; Ó Gráda 1994: 178-187; Ó Gráda 1999: 84-104.
289. Chesnais 1992: 156-159, 167.
290. Chesnais 1992: 252-253.
291. Ó Gráda 1994: 235.
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þãranilor care rezidau pe domeniile lor a fost stimulatã ºi de douã evoluþii macroeconomice
mai generale. Astfel, liberalizarea importurilor britanice de cereale dupã 1846 a provocat o
reducere relativã a preþului cerealelor, iar creºterea rentabilitãþii relative a creºterii ani-
malelor, care însã solicita un numãr mai redus de braþe de muncã pe unitatea de suprafaþã;
aceastã tendinþã, care a fost numai relativã în anii �50-�60, a devenit absolutã dupã 1873,
când, datoritã importurilor din America, preþurile cerealelor au început sã scadã ºi în
termeni absoluþi. Un al doilea factor care trebuie invocat este progresul mecanizãrii
producþiei agricole, care a devenit semnificativ în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ºi
care la rândul sãu a stimulat �eliberarea de forþã de muncã din agriculturã�. Ca atare,
productivitatea agricolã a crescut în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, dar, printre
altele, cu preþul eliminãrii þãranilor care aveau loturile cele mai mici ºi care au fost
determinaþi sã emigreze292. Astfel, emigraþia a condus cu precãdere la reducerea ponderii
populaþiei rurale catolice din Irlanda centralã ºi sudicã, afectând în mai micã mãsurã
Ulsterul protestant. Pânã acum am evidenþiat cu precãdere factorii locali care îi împingeau
pe irlandezi sã pãrãseascã Irlanda. Într-o analizã econometricã relativ recentã, Jeffrey
Williamson ºi Kevin O�Rourke au evidenþiat însã rolul central pe care l-au ocupat alþi doi
factori: atracþia exercitatã de diferenþa dintre nivelul salariilor în Lumea Nouã comparativ
cu þãrile de origine ale emigranþilor ºi rolul �stocului� de emigranþi dintr-o anumitã regiune,
care, prin reþele de rudenie/prietenie, prin informaþii, uneori prin sprijin material direct ºi
prin facilitarea integrãrii în zona de destinaþie, micºora costul propriu-zis al opþiunii de a
emigra293. Aceastã analizã ne determinã sã ponderãm observaþiile referitoare la impactul
politicii sociale britanice din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi sã accentuãm
însemnãtatea Foametei în constituirea �stocului� de emigranþi irlandezi în Lumea Nouã,
stoc responsabil, conform calculelor econometrice ale celor doi istorici, pentru creºterea
ratei medii de emigrare din Irlanda dupã 1851 faþã de perioada de dinainte de 1845294.

Efectul emigrãrii asupra dezvoltãrii economice a Irlandei a fost bivalent. Într-un mod
deosebit de pregnant, care subliniazã pe de o parte lipsa de perspective a creºterii demo-
grafice din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, scãderea numãrului populaþiei a indus un
efect de creºtere a productivitãþii, de sporire a salariilor ºi implicit de ridicare a nivelului de
trai pentru cei rãmaºi acasã. Astfel, în medie, salariile reale din Irlanda s-au dublat între
1851 ºi 1913, cea mai mare parte a acestei creºteri înregistrându-se în intervalul 1860-1895.
Salariile irlandeze au crescut ºi atunci când le raportãm la nivel internaþional. Astfel, dacã
în 1830 salariile irlandeze erau în medie doar 40-45% din salariile din Statele Unite ale
Americii, în 1913 ele ajunseserã la circa 55% din nivelul salariilor americane; convergenþa
este ºi mai puternicã în raport cu salariile britanice, faþã de care în acelaºi interval creºterea
a fost de la circa 60% la circa 90%295. Pe de altã parte însã, emigrarea a evacuat din Irlanda
cu precãdere persoane tinere, în putere ºi întreprinzãtoare, reducând astfel potenþialul local
de creºtere economicã. Dacã în agriculturã reducerea forþei de muncã era necesarã ºi
oarecum în spiritul vremurilor, nu acelaºi lucru este valabil în cazul industriei ºi serviciilor.
Astfel, deºi ponderea populaþiei urbane a crescut în Irlanda între Marea Foamete ºi primul
rãzboi mondial de la circa 12% la circa 29%296, aceastã creºtere s-a datorat în cea mai mare

292. Ó Gráda 1994: 255-270; Turner 1996: 15-94, 161-195.
293. O�Rourke, Williamson 1999: 119-144.
294. O�Rourke, Williamson 1999:136, unde este citat un studiu anterior al lui Kevin O�Rourke.
295. O�Rourke, Williamson 1999: 148-152.
296. O�Rourke, Williamson 1999: 150.
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parte scãderii generale a populaþiei, fiind relativ modestã în termeni absoluþi. Mai mult,
dupã cum aratã Louis Cullen, dacã din creºterea totalã eliminãm partea ce revine Dublinului
ºi Belfastului, atunci populaþia totalã a tuturor celorlalte oraºe din Irlanda a rãmas practic
la acelaºi nivel între 1850 ºi 1914297, ceea ce, mai ales dacã avem în vedere fenomenele de
urbanizare ce aveau loc în aceeaºi perioadã pe plan mondial, este cel puþin neobiºnuit.

Cu toate acestea, ºi cu toate cã s-a vorbit chiar de o anume dezindustrializare a Irlandei
în secolul al XIX-lea, bilanþul dezvoltãrii industriale cuprinde ºi aspecte pozitive298.
Astfel, în prima jumãtate a secolului avusese loc un declin al postãvãriilor ºi al prelucrãrii
bumbacului, dar producþia de pânzeturi din Ulster îºi pãstrase dinamismul, iar în sud se
ridicaserã noi industrii, dintre care trebuie sã remarcãm în primul rând întreprinderile de
distilare a bãuturilor alcoolice. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, creºterea
industrialã a rãmas modestã, fiind îngreunatã ºi de sporirea concurenþei pe piaþa britanicã.
Astfel, producãtorii irlandezi de whisky nu au putut profita de creºterea cererii engleze din
cauza concurenþei scoþiene, care a scãzut preþurile prin folosirea zahãrului. Dupã 1873,
morãritul irlandez a avut de fãcut faþã competiþiei din partea fãinii americane ºi a trebuit sã
se concentreze pe producerea mãlaiului pentru hrana animalelor. Totodatã, untul danez a
rãpit în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea o mare parte din piaþa englezã, anterior
masiv aprovizionatã din Irlanda. Pe de altã parte însã, berãria a înregistrat progrese, iar la
fel ca ºi producþia de mezeluri ºi producþia de panificaþie. Cel mai spectaculos succes l-au
cunoscut construcþiile navale de la Belfast. La mijlocul secolului al XIX-lea oraºul Belfast
a întreprins mari lucrãri de amenajare a portului ºi docurilor, care au atras pe întreprinzãtori
ºi au stimulat dezvoltarea ºantierelor navale. Constructorii de nave de la Belfast s-au situat
în fruntea progresului tehnic, au profitat de trecerea de la corãbiile de lemn la cele
precumpãnitor din metal ºi au rivalizat cu cei mai mari constructori din þãrile dezvoltate.
Astfel, cãtre 1910 douã firme din Belfast, Harland & Wolff ºi Workman Clark, produceau
anual vase având un tonaj total de peste 150.000 de tone, ceea ce însemna circa 8% din
producþia mondialã. Exemplul cel mai cunoscut este Titanic, construit la Belfast în 1908-1911
de Harland & Wolff pentru compania White Line Star, ºi care, cu cele 46.000 tone ale sale,
era la acea vreme cea mai mare navã din lume. Construcþiile navale au stimulat ºi dezvoltarea
altor ramuri industriale în Belfast ºi în zona înconjurãtoare, în primul rând a prelucrãrii
metalelor ºi a textilelor. Succesul industrial al Belfastului este însã oarecum singular în
peisajul irlandez de dinainte de primul rãzboi mondial. ªi, dupã cum observã Cormac Ó
Gráda, bilanþul industrial pozitiv al Ulsterului, bazat pe pânzeturi, inginerie ºi construcþii
navale, contrasteazã cu declinul industrial al restului Irlandei299. Se acumulau astfel ele-
mentele de contrast economic dintre partea precumpãnitor protestantã din nord-estul Irlandei,
ºi restul insulei, covârºitor catolicã.

Explicaþiile eºecului relativ al dezvoltãrii industriale a Irlandei sunt multiple. Competiþia
aprigã de pe piaþa britanicã este doar una dintre ele. Lipsa multor materii prime, cum ar fi
cãrbunele ºi minereurile, a fost ºi ea invocatã. Un alt element ar fi costul forþei de muncã. În
prima parte a secolului al XIX-lea Irlanda a beneficiat de o forþã de muncã abundentã ºi relativ
ieftinã în agriculturã, dar relativ scumpã în oraºe; dupã mijlocul secolului al XIX-lea,
convergenþa salariilor irlandeze cu cele britanice, evidenþiatã de studiul lui O�Rourke ºi
Williamson, a erodat ºi mai mult ºansele eventuale ale dezvoltãrii industriei irlandeze.

297. Cullen 1972: 140-141.
298. Prezentarea dezvoltãrii industriale a Irlandei în secolul al XIX-lea se bazeazã pe Cullen

1969: 89-100 (capitol de E.R.R. Green) ºi Ó Gráda 1994:273-348.
299. Ó Gráda 1994: 313.
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Mult mai dinamicã a fost dezvoltarea agriculturii irlandeze în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea. În contextul scãderii populaþiei rurale au avut loc o reducere a
suprafeþelor cultivate cu cereale ºi cu cartofi ºi o sporire considerabilã a efectivelor de
animale, în primul rând a bovinelor ºi a pãsãrilor de curte. Aceastã schimbare de structurã
a sectorului agricol a îngãduit o adaptare mai bunã la conjunctura pieþei mondiale, sporul
valoric al producþiei fiind superior sporului cantitativ.

Tabelul II.26. Indici pentru evoluþia cantitativã ºi valoricã a producþiei agricole
din Irlanda (medii anuale, 1850-1854 = 100)

 Indici ai producþiei fizice (echivalent caloric) 
Anii Vegetale Animale Total 

Indici valorici ai 
producþiei totale 

1850-1854 100,0 100,0 100,0 100,0 
1855-1859 92,1 126,5 101,2 118,6 
1860-1864 68,1 125,1 83,2 106,9 
1865-1869 69,5 125,3 84,2 118,0 
1870-1874 65,9 136,4 84,5 129,7 
1875-1879 62,8 140,1 83,2 130,2 
1880-1884 61,9 133,2 80,7 118,9 
1885-1889 59,1 137,6 79,9 103,6 
1890-1894 58,3 143,6 80,8 109,6 
1895-1899 57,9 148,3 81,7 106,0 
1900-1904 57,6 154,4 83,2 119,2 
1905-1909 61,0 157,4 86,4 128,7 
1910-1914  63,5 165,3  90,4 145,8 

Sursa: Turner 1996: 145; indicii valorici calculaþi de mine dupã Turner 1996: 110.

Dacã am converti aceste date pe cap de locuitor, progresul ar fi încã ºi mai evident. Astfel,
populaþia Irlandei a scãzut de la 8,3 milioane de locuitori înainte de Marea Foamete, la 6,5
milioane de locuitori dupã Marea Foamete (echivalentul indicelui 100 în tabelul de mai sus), la
5,8 milioane de locuitori în 1861 (echivalentul unui indice de 89,2), la 5,4 milioane de locuitori
în 1871 (indice 83), 4,7 milioane de locuitori în 1891 (indice 72,3) ºi 4,4 milioane de locuitori
în 1911 (indice 67)300. Ca atare, producþia de calorii pe cap de locuitor a crescut301, disponibilul
pentru export de asemenea, iar adaptarea la stimulii pieþei mondiale s-a accentuat.

Un alt element important care trebuie evidenþiat este faptul cã începând din anii 1880
guvernele britanice au încercat sã dezamorseze ºi tensiunile care se acumulau între marii
proprietari funciari ºi arendaºii irlandezi. Faptul cã aceastã politicã urmãrea sã împiedice
confluenþa dintre lupta de emancipare naþionalã ºi conflictul social din mediul rural conteazã
prea puþin în contextul discuþiei din aceastã carte. Important a fost însã faptul cã statul a
stimulat prin facilitãþi financiare achiziþionarea de pãmânt de cãtre arendaºi, fapt care a
fãcut ca în preajma primului rãzboi mondial circa 60% dintre producãtori sã fi reuºit sã
devinã proprietari ai pãmântului pe care-l gospodãreau302. Ca atare, o mare parte din
tensiunea ruralã fusese dezamorsatã încã de guvernul britanic.

Fãrã îndoialã, evoluþia economicã a Irlandei nu a fost integral pozitivã în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea. Dupã cum dezvoltarea industrialã a fost mai degrabã

300. Turner 1996: 4.
301. Turner 1996: 147.
302. Turner 1996: 196-216.
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mediocrã, ºi în cazul agriculturii comparaþia cu alte cazuri europene, ºi în special cu
Danemarca, face ca progresul irlandez sã aparã �oarecum pedestru�303. Cu toate acestea, nu
trebuie sã subestimãm dezvoltarea de ansamblu a Irlandei în secolul al XIX-lea. Deºi nu
putem folosi pentru comparaþii internaþionale nici baza de date a lui Paul Bairoch304, ºi nici
pe cea a lui Angus Maddison305, dispunem totuºi de unele estimãri cantitative realizate de
istoricii irlandezi. Astfel, Cormac Ó Gráda estimeazã cã venitul naþional al Irlandei a
crescut de la circa 80 milioane lire sterline înainte de 1845, la circa 135 milioane lire
sterline la 1914, ceea ce, þinând cont de scãderea populaþiei totale de la 8,3 milioane
locuitori la circa 4,4 milioane de locuitori, înseamnã aproape o triplare a venitului pe cap
de locuitor. Aceastã creºtere pe cap de locuitor a depãºit ritmul de creºtere din Marea
Britanie, venitul mediu pe cap de locuitor al irlandezilor crescând de la circa 40% la
aproape 60% din cel al britanicilor306.

Aceste date ne ajutã o datã mai mult sã percepem rolul crucial al Marii Foamete în
istoria economicã a Irlandei. Deºi un proces de ajustare lentã începuse încã de pe la 1815,
Marea Foamete a pus capãt în mod radical unui model de creºtere bazat pe sporul
demografic ºi pe o agriculturã totodatã extensivã ºi intens consumatoare de forþã de
muncã; acest model de dinainte de 1845 conducea, dupã cum se ºtie ºi din experienþa
altor þãri, la subdezvoltare ºi la pauperizarea relativã a populaþiei. Dupã Marea Foamete
au avut loc o reechilibrare a raportului dintre oameni ºi mediu ºi creºteri ale productivitãþii
ºi nivelului de trai, care au îngãduit o anumitã convergenþã economicã cu þãrile
dezvoltate, insuficientã însã pentru recuperarea integralã a handicapului iniþial. Ba-
zându-se pe unele date calculate de Angus Maddison, Cormac Ó Gráda apreciazã astfel
poziþia relativã a Irlandei în 1913:

Tabelul II.27. Venitul/locuitor din Irlanda în context vest-european
(1913; venitul britanic = 100)

Marea Britanie 100 
Belgia  81 
Olanda  79 

Danemarca  75 
Franþa  68 

Germania  65 
Suedia  61 
Irlanda  57 
Italia  52 

Norvegia  52 

Sursa: Ó Gráda 1994: 382.

303. Turner 1996: 160.
304. Bairoch 1976 include Irlanda pentru secolul al XIX-lea la Regatul Unit (Marea Britanie).
305. Astfel, Angus Maddison oferã unele date despre PIB-ul irlandez în anii 1820, 1870, 1890,

1900 ºi 1913 (Maddison 1995: 184, 198), dar tot el recunoaºte cã pentru Irlanda nu are date
înainte de 1926 ºi cã pentru perioada anterioarã a postulat doar cã raportul de 54% al PIB/
locuitor faþã de Marea Britanie a rãmas constant de-a lungul întregii perioade (Maddison
1995: 138). Un set reînnoit de date pentru Irlanda în anii 1820, 1840, 1870 ºi 1913 este
oferit în Maddison 2003: 29, 31-32.

306. Ó Gráda 1994: 242.
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Dacã am extinde comparaþia cu alte þãri europene307, am ajunge la concluzii ceva mai
optimiste cu privire la situaþia Irlandei. Astfel, Irlanda se afla la un nivel apropiat de ceea
ce am putea considera �media europeanã�, fiind relativ sãracã în contextul Europei apusene,
dar ceva mai bogatã decât þãrile Europei sudice ºi sensibil mai prosperã decât cea mai mare
parte a Europei rãsãritene.

II.3.3. Serbia � persistenþa subdezvoltãrii

Constituirea statului-naþiune a fost probabil aspectul cel mai spectaculos al istoriei Serbiei
în secolul al XIX-lea308. În 1804 a izbucnit în Serbia o mare revoltã condusã de Caragheorghe;
dupã o temporarã consolidare în timpul rãzboiului ruso-otoman din 1806-1812, rãsculaþii au
fost înfrânþi de armatele otomane în 1813. Acest eºec nu a pus însã capãt luptei de eliberare
a sârbilor, iar în 1815 o a doua revoltã, condusã de aceastã datã de mai abilul Miloº
Obrenovici, a îngãduit obþinerea unui statut de autonomie pentru populaþia sârbã din teritoriul
vilayet-ului Belgrad. În mai multe etape, aceastã autonomie a fost extinsã prin limitarea
interferenþei otomane ºi dobândirea unor prerogative statale. Importante au fost garantarea
autonomiei Serbiei prin tratatul ruso-otoman de la Adrianopol (1829), recunoaºterea lui
Miloº Obrenovici ca prinþ ereditar (1830), acceptul Porþii pentru eliminarea dãrilor cãtre
foºtii spahii prin includerea lor în tributul Serbiei cãtre sultan (1833), promulgarea de cãtre
sultanul Mahmud al II-lea a primei constituþii a Serbiei (1838; un text mai liberal adoptat
de adunarea naþionalã de la Kragujevac din 1835 fusese boicotat de Miloº Obrenovici ºi
respins de marile puteri), retragerea garnizoanelor otomane (1867) ºi finalmente recu-
noaºterea independenþei statale prin tratatele de la San Stefano ºi Berlin (1878). Statul sârb
s-a extins ºi din punct de vedere teritorial309. În 1815, regimul de autonomie a cuprins numai
ceva mai puþin de 24.000 km2; în 1833 Poarta a acceptat o primã extindere, punând sub
autoritatea lui Miloº Obrenovici încã 6 districte cuprinzând circa 14.000 km2. Dupã rãzboiul
din 1876-1878, prin tratatul de la Berlin Serbia a primit regiunea Niº, iar în 1912-1913
participarea încununatã de succes la rãzboaiele balcanice a îngãduit incorporarea unei pãrþi
a Macedoniei ºi a þinuturilor Kosovo ºi Novi Pazar. Suprafaþa statului sârb a crescut astfel
la circa 48.000 km2 în 1878 ºi circa 78.000 km2 în 1913. Deºi prezentarea schematicã de
mai sus ar putea sugera un parcurs triumfal, continuu ascendent al istoriei politice a Serbiei,
realitatea a fost fireºte mult mai complicatã ºi mai agitatã. Astfel, Serbia a schimbat de mai
multe ori Constituþia (1838, 1859, 1869, 1889, 1903), iar instabilitatea dinasticã s-a con-
cretizat prin alternanþa repetatã între descendenþii lui Caragheorghe ºi membrii familiei
Obrenovici310. Asasinatele politice ºi loviturile de stat au devenit parte a tradiþiei politice
sârbe, culminând cu eliminarea violentã a dinastiei Obrenovici în 1903.

În momentul dobândirii autonomiei (1815) situaþia economicã a Serbiei era criticã.
Luptele din anii 1804-1815 cauzaserã importante distrugeri ºi pierderi umane, amplificate

307. Douã seturi alternative de date, calculate tot pentru 1913, plaseazã Irlanda la 61% ºi respectiv
la 55% din nivelul produsului pe locuitor al Marii Britanii, deci practic cam în acelaºi ordin
de mãrime a datelor. Totodatã, în aceste clasamente Irlanda se aflã pe locul 10 ºi respectiv 11
dintre 23 de þãri europene (Kennedy, Giblin, McHugh 1988:14).

308. În prezentarea istoriei politice a Serbiei în secolul al XIX-lea ne-am bazat, acolo unde nu sunt
indicate alte surse, pe Sundhaussen 2007: 65-220.

309. Modificãrile teritoriale sunt clar expuse în Sundhaussen 1989a: 77-81, 604.
310. Astfel, dinastia Obrenovici a domnit în perioadele 1815-1842 ºi 1858-1903, iar membri ai

familiei Caragheorghevici în 1842-1858 ºi 1903-1941.
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de epidemia de ciumã din 1813. Totodatã, exporturile cãtre teritoriile habsburgice, care
crescuserã semnificativ în secolul al XVIII-lea, au fost influenþate negativ de conjunctura
defavorabilã din primii ani de dupã încetarea rãzboaielor napoleoniene. Pe de altã parte
însã, succesul luptei antiotomane a determinat ºi o importantã schimbare a structurii
sociale. Astfel, eliminarea spahiilor ºi politica fermã a lui Miloº Obrenovici, care considera
cã formarea unor mari proprietãþi funciare ar fi constituit un pericol pentru autoritatea sa
personalã, au favorizat þãrãnimea liberã. Þãranii nu numai cã au preluat în proprietate cea
mai mare parte a suprafeþei funciare, dar au ºi fost protejaþi prin legi care au limitat posibilitãþile
de pierdere a pãmântului în cazul neplãþii datoriilor ºi au beneficiat de scãderea cuantumului
total al dãrilor odatã cu îndepãrtarea spahiilor otomani. Slãbiciunea stimulului fiscal a
accentuat tendinþele autarhice ale gospodãriilor þãrãneºti, ceea ce, alãturi de tensiunea încã
pronunþatã a relaþiilor dintre sãtenii sârbi ºi oraºele încã dominate de garnizoanele otomane,
a constituit un factor suplimentar de limitare a creºterii urbane. În consecinþã, în 1834
localitãþile mai mari de 2.000 de locuitori cuprindeau doar 4,1% din populaþia totalã311 ºi în
mod evident aveau doar o capacitate limitatã de a genera procese de dezvoltare economicã.

Stimulii creºterii au venit însã din alte pãrþi. Deosebit de importante au fost cererea
externã ºi dinamica demograficã a populaþiei rurale, cãrora li s-au adãugat în unele privinþe
statul ºi preocupãrile modernizatoare ale unei pãrþi crescânde a elitelor culturale ºi politice.

Serbia a fost în tot secolul al XIX-lea o societate preponderent þãrãneascã. Deºi nivelul
economic ºi stocul de cunoºtinþe tehnice al populaþiei rurale erau relativ scãzute, dispo-
nibilitatea unor suprafeþe relativ mari de pãmânt, îmbunãtãþirea protecþiei antiepidemice prin
introducerea sistemului de carantine ºi reducerea frecvenþei rãzboaielor312  au creat condiþiile
pentru o creºtere demograficã semnificativã 313. Prin scãderea considerabilã a mortalitãþii
(sub 30� dupã 1880, sub 25� în primul deceniu al secolului XX), Serbia era antrenatã în
procesul tranziþiei demografice; reducerea mult mai micã ºi mai târzie a natalitãþii (încã
38-39% în primul deceniu al secolului XX) atestã faptul cã Serbia era încã în prima fazã a
acestui proces ºi explicã sporul natural considerabil. Având în vedere schimbãrile teritoriale
substanþiale din cursul secolului, sporul total al populaþiei � de la sub 500.000 de locuitori la
1800 la peste 2,9 milioane în 1910 � este mai puþin relevant decât creºterea densitãþii populaþiei.

Tabelul II.28. Evoluþia densitãþii populaþiei în Serbia (locuitori/km2)

1815 12,5 
1834 17,9 
1850 25,3 
1900 51,6 
1910 60,3 

Sursa: Sundhaussen 1989a: 90.

311. Sundhaussen 1989a: 99. Semnificativ este poate ºi faptul cã toate cele ºapte localitãþi sârbe
mai mari de 2.000 de locuitori aveau o populaþie totalã de doar 41.347 persoane, mai micã
decât populaþia la aceeaºi datã a Bucureºtiului.

312. Sã remarcãm faptul cã în cei aproape 100 de ani dintre obþinerea autonomiei (1815) ºi
izbucnirea primului rãzboi balcanic (1912) Serbia a fost antrenatã în rãzboaie doar în anii
1876-1878 ºi 1885-1886, ultimul conflict fiind ºi relativ limitat ca impact demografic ºi
material. Este adevãrat, rãzboaiele balcanice ºi primul rãzboi mondial au fost extrem de
distructive, dar ele au avut loc abia dupã o lungã perioadã de creºtere în secolul al XIX-lea.

313. Datele demografice sunt preluate din Sundhaussen 1989a: 89, 129-175; vezi ºi analiza din
Calic 1994: 58-68.
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Sporul populaþiei a determinat importante transformãri în economia ruralã. Într-o primã
fazã agricultura era extensivã, iar abundenþa pãºunilor ºi pãdurilor a îngãduit creºterea unor
efective considerabile de animale. Totuºi, era evident faptul cã sporul demografic conducea în
primul rând la creºterea ponderii culturilor cerealiere, care asigurau baza alimentaþiei umane.
Suprafaþa alocatã culturilor vegetale a crescut de la sub 270.000 hectare în 1834 la aproape
1,8 milioane hectare în 1910, iar în cadrul acestor suprafeþe ponderea terenurilor pe care se
cultivau cereale a crescut de la circa 48% în 1834 la aproape 73% în 1910 (în termeni absoluþi,
suprafaþa cultivatã cu cereale a sporit de la sub 130.000 hectare în 1834 la 1,3 milioane hectare
în 1910)314. Cea mai mare parte a acestor terenuri a fost însã cultivatã în mod extensiv, prin
folosirea unor tehnici tradiþionale depãºite. Moina neregulatã ºi cea regulatã au prevalat în cele
mai multe regiuni, asolamentul bienal ºi cel trienal au fost încã factori de progres, iar rotaþia
culturilor ºi cultivarea plantelor furajere au fost cu totul neglijabile315. În aceste condiþii, nu
numai cã randamentul producþiei cerealiere a fost mediocru, dar reducerea suprafeþei pãdurilor
ºi pãºunilor a condus la eliminarea unei surse ieftine de hrãnire a animalelor, astfel încât dupã
1860 efectivele de animale au început sã scadã mai întâi raportate la populaþie, iar apoi ºi în
termeni absoluþi. Desigur, comparativ cu România economia ruralã a Serbiei nu-ºi epuizase
încã potenþialul de creºtere extensivã, suprafaþa cultivatã pe cap de locuitor continuând sã
creascã inclusiv în primii ani ai secolului XX316. Totuºi, în preajma primului rãzboi mondial,
productivitatea cultivãrii cerealelor era mai scãzutã în Serbia decât în România ºi Bulgaria317,
ceea ce aratã cã în Serbia modificarea structurii producþiei agricole prin diminuarea ponderii
creºterii animalelor ºi sporirea ponderii culturilor cerealiere era poate un factor generator de
creºtere extensivã, dar nu ºi unul de dezvoltare calitativã.

În cazul particular al Serbiei, impactul cererii externe a fost în mare mãsurã condiþionat
de aºezarea geograficã ºi de posibilitãþile de transport. Deºi în 1833-1834 s-a regularizat
navigaþia prin Porþile de Fier, transportul pe Dunãre ºi pe Marea Neagrã a rãmas o soluþie
relativ scumpã pentru cele mai multe mãrfuri. Din cauza reliefului dificil ºi a absenþei unor
comunicaþii convenabile, Marea Adriaticã a servit încã în ºi mai micã mãsurã drept legãturã
cu economia mondialã, iar conexiunea prin Salonic ºi Marea Egee a fost ºi ea relativ puþin
folositã, cu atât mai mult, cu cât calea feratã construitã în Macedonia otomanã în anii 1870
nu s-a îndreptat spre Serbia, ci spre Novi Pazar318. Poziþia de �fund de sac� a fãcut ca

314. Sundhaussen 1989a: 234-240.
315. Sundhaussen 1989a: 207-209.
316. Calic 1994: 71. De observat cã graficul din aceastã lucrare nu corespunde cu datele preluate

din Sundhaussen 1989a: 203; potrivit acestor date, suprafaþa alocatã culturilor vegetale a
crescut de la 60,3 hectare pe cap de locuitor în 1900 la 65,77 hectare pe cap de locuitor în
1905 ºi a scãzut apoi în termeni relativi la 61,41 hectare pe cap de locuitor în 1910.
Considerãm cã aceastã reducere a suprafeþei pe cap de locuitor dupã 1905 nu indicã totuºi
epuizarea potenþialului de creºtere agricolã extensivã, deoarece în anii 1905-1910 suprafaþa
cultivatã a crescut în termeni absoluþi cu circa 19.500 hectare, scãderea în termeni relativi
fiind cauzatã de sporul mai mare al populaþiei. Existenþa în continuare a unui potenþial
nevalorificat de creºtere extensivã este demonstratã ºi de faptul cã suprafaþa cultivatã cu
cereale era mai micã pe cap de locuitor în Serbia decât în România ºi Bulgaria (cf. Lampe,
Jackson 1982: 171).

317. Lampe, Jackson 1982: 172, 188. Pentru comparaþii ºi cu alte state europene, Sundhaussen
1989a: 261, în ale cãrui date Serbia se plaseazã cu regularitate pe ultimul loc dintre 17 state
europene, excepþie fãcând productivitatea la hectar a cultivãrii grâului, unde ultimul loc este
ocupat de Rusia europeanã.

318. Gounaris 1993.
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participarea Serbiei la comerþul internaþional sã fie puternic dependentã de pieþele cen-
tral-europene ºi în primul rând de cele aflate sub stãpânirea Austriei (din 1867 Austro-
-Ungaria). Dupã o minimã în primii ani dupã 1815, cererea pentru animale vii a început din
nou sã creascã spre sfârºitul anilor 1820. Îmbunãtãþirea conjuncturii pentru exporturile de
porci, vite ºi produse animaliere (lânã, piei) a condus nu numai la sporirea veniturilor
obþinute din comerþul exterior, dar ºi la modificãri în raporturile de putere din interiorul
societãþii sârbe. Miloº Obrenovici încercase sã controleze comerþul exterior printr-un sistem
preferenþial de autorizaþii de export, prin controale la graniþã ºi prin încercarea de a acapara
cea mai mare parte a exporturilor de animale în folosul propriu sau în cel al partenerilor sãi
de afaceri319. Miloº a putut astfel deveni cel mai bogat om din Serbia. Eficientã în condiþiile
unei relative limitãri a cererii externe, aceastã politicã a fost tot mai greu de aplicat în
condiþiile creºterii preþurilor pe pieþele austriece ºi a sporirii corespunzãtoare a profiturilor
ce puteau fi obþinute din exporturile de porci ºi vite. Solicitãrile de liberalizare a comerþului
au avut un rol important în coagularea opoziþiei împotriva lui Miloº Obrenovici, care a fost
forþat sã abdice în 1839. Prevãzutã deja în constituþia din 1838, liberalizarea comerþului a
fost concretizatã prin eliminarea controlului statului asupra preþurilor ºi apoi prin desfiinþarea
sistemului autorizaþiilor speciale pentru export. Exporturile în creºtere au servit la finanþarea
unui volum tot mai mare al importurilor, care au servit ºi în Serbia la o vizibilã occi-
dentalizare a consumului elitelor în anii 1840-1860. Nu în cele din urmã, expansiunea
comerþului exterior a fost stimulatã suplimentar de dezvoltarea transporturilor în Austria,
cãile ferate austriece ajungând la graniþa Serbiei în 1856.

Tabelul II.29. Evoluþia comerþului exterior al Serbiei (medii anuale, milioane dinari)

Anii Exporturi Importuri 
1835-1838 6,9  ? 
1843-1845 6,9 7,1 
1846-1850 12,7 8,7 
1851-1855 14,1 10,6 
1856-1860 14,3 13,0 
1861-1865 16,8 15,9 
1866-1870 29,2 26,5 
1871-1875 32,5 29,4 
1879-1880 37,0 43,8 
1881-1885 39,7 46,6 
1886-1890 40,1 39,2 
1891-1895 58,1 43,5 
1896-1900 59,7 44,1 
1901-1905 66,4 52,7 
1906-1910 84,4 69,7 
1911-1912 100,6 110,8 

Sursa: Sundhaussen 1989a: 341.

În toatã aceastã perioadã, principalul partener extern a fost Austria (din 1867 Austro-Ungaria),
care a absorbit circa 70-90% din totalul exporturilor Serbiei ºi a asigurat circa 50-80%
dintre importurile acesteia în toatã perioada pânã la rãzboiul vamal din 1906-1911320. Cea

319. Lampe, Jackson 1982: 113.
320. Lampe, Jackson 1982: 122, 174, 181; Sundhaussen 1989a: 352-353.
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mai mare parte a exporturilor a fost reprezentatã în tot secolul al XIX-lea de animalele vii
(porci ºi bovine), dar alte produse agricole au avut ºi ele un rol semnificativ.

Tabelul II.30. Structura pe mãrfuri a exporturilor sârbe (medii anuale, %)

Anii  Animale vii Piei, blãnuri Cereale Prune uscate Altele 
1843-1845 63,7 14,5 0,3 � 21,6 
1846-1850 59,6 9,2 1,2 0,3 29,7 
1851-1855 67,3 10,2 0,2 0,1 22,2 
1856-1860 57,3 9,3 0,8 0,1 32,5 
1861-1865 55,3 9,7 2,2 0,5 32,3 
1866-1870 51,7 9,4 12,1 1,9 24,9 
1871-1875 56,8 8,4 8,6 6,3 19,9 
1879-1880 43,5 9,0 10,5 12,9 24,1 
1881-1885 44,6  9,5 15,4 16,7 13,7 
1886-1890 39,6  8,1 18,0 19,7 14,6 
1891-1895 42,6  5,9 30,4  9,1 11,9 
1896-1900 35,6  5,2 24,9 15,2 19,1 
1901-1905 39,7  4,0 19,6 10,8 25,8 
1906-1910  8,9  4,3 39,8 12,0 35,1 

Sursa: Sundhaussen 1989a: 356-357.

Se impun câteva observaþii. Variaþiile de la un an la altul au fost foarte mari la majoritatea
mãrfurilor exportate321, reflectând în principal vulnerabilitatea producþiei agricole la intemperii
ºi fluctuaþiile eratice ale condiþiilor naturale. În cazul porcilor vii, o primã scãdere accentuatã
a avut loc la mijlocul anilor 1880, iar o a doua în 1895, care a fost însã compensatã în mare
mãsurã de creºterea preþului. În cazul bovinelor, creºterea numãrului animalelor exportate
a continuat în linii mari pânã în 1905, fiind stimulatã ºi de o creºtere accentuatã a preþurilor
în anii 1880-1901, dupã care preþurile au început sã scadã fãrã ca exportatorii sârbi sã
reducã numãrul animalelor vândute. În fine, exporturile de cereale � în cadrul cãrora grâul
s-a plasat de regulã înaintea porumbului, deºi acesta avea o pondere mai mare în producþie
ºi în consumul intern � au cunoscut o primã creºtere explozivã la mijlocul anilor 1860 (de
la sub 1.000 tone în 1862-1865 la 27.500 tone în medie anualã în 1866-1870, s-au redus în
anii 1870, au crescut semnificativ în 1880-1893 în ciuda unei tendinþe mai degrabã descres-
cãtoare a preþurilor, au scãzut cantitativ în 1893-1903 ºi au crescut apoi în ritm accelerat,
stimulate fiind ºi de creºterea preþurilor. Totuºi, chiar în anii de vârf 1906-1910, când
cantitatea totalã de cereale exportatã a ajuns la 243,2 mii tone în medie anualã, exporturile
Serbiei nu reprezentau decât mai puþin de o zecime din exporturile României, ceea ce atestã
faptul cã Serbia nu se specializase decât în mai micã mãsurã în exportul de cereale.

Cu aceasta atingem o altã problemã: diversitatea relativã a exporturilor sârbe din
secolul al XIX-lea. Impresioneazã mai ales ponderea mãrfurilor grupate în categoria
�altele�, ºi care cuprinde produse animaliere (altele decât pieile ºi blãnurile), lemnul ºi
produsele din lemn, metale, cânepa, precum ºi o varietate relativ mare de fructe ºi alte
produse agricole. Desigur, unele dintre aceste produse au avut doar efemer o pondere
semnificativã în exporturile Serbiei, cum a fost cazul mãtãsii ºi al vinului322. Altele au jucat

321. Date referitoare la cantitãþile exportate anual dupã 1879 ºi la preþuri în Sundhaussen 1989a:
358-362. În cazul cerealelor am folosit ºi date suplimentare din Palairet 1997: 300.

322. Palairet 1977.
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un rol important pentru o perioadã mai lungã de timp, cazul cel mai cunoscut fiind prunele
uscate. Serbia dispunea de un numãr foarte mare de pruni, fructele fiind în mod obiºnuit
folosite fie pentru hrana populaþiei locale, fie pentru producerea ºliboviþei. În anii 1860
oameni de afaceri imigraþi din Bosnia au adus în Serbia atât tehnica uscãrii prunelor, cât ºi
cunoºtinþele, experienþa ºi reþelele de afaceri necesare comercializãrii prunelor uscate pe
piaþa austriacã. Expansiunea din acest domeniu a fost spectaculoasã, fiind stimulatã atât de
scãderea costurilor de transport datoritã conectãrii Serbiei la cãile ferate din Austro-Ungaria,
cât ºi de cererea crescândã a consumatorilor urbani din Europa Centralã ºi chiar din Statele
Unite ale Americii. La mijlocul anilor 1880 cantitãþile exportate au depãºit 30.000 tone
(maxima fiind de 41.000 tone în 1887), iar prunele uscate au ajuns sã constituie o cincime
din valoarea exporturilor sârbe; din 1890 cantitãþile s-au redus mai întâi din cauza pierderii
pieþei americane în urma adoptãrii de cãtre Statele Unite a unui tarif mai accentuat
protecþionist ºi au variat apoi considerabil (o nouã maximã a fost atinsã în 1908, când au fost
exportate 49.000 de tone prune uscate) datoritã fluctuaþiilor mari ale cererii central-eu-
ropene, consumatorii oscilând între consumul diferitelor categorii de dulciuri, preferând
uneori prunele uscate cu ajutorul unei tehnici franceze calitativ superioare. Dincolo însã de
aceste fluctuaþii, avântul exporturilor de prune uscate, urmat apoi de cel al gemului de
prune, acesta din urmã stimulat de agenþi ai unor firme din Budapesta, atestã tendinþa spre
prelucrarea sporitã a produselor agricole destinate exportului323. Alte evoluþii pãreau de
asemenea sã conducã în direcþia unei specializãri spre exporturi agricole cu un grad relativ
ridicat de prelucrare, eventual chiar cu folosirea unor resurse primare din import.

Tãierea pãdurilor la mijlocul secolului al XIX-lea generase dificultãþi în hrãnirea
animalelor, mai ales porcine ºi bovine, solicitate la export spre piaþa austriacã. De aceea, la
sfârºitul anilor 1850 au fost atestate mai multe tentative de a îngrãºa porcii din nord-estul
Serbiei cu ajutorul porumbului relativ ieftin importat din Bulgaria ºi din teritoriile austriece;
aceste importuri de porumb s-au dovedit totuºi insuficiente, astfel încât ponderea porcilor
îngrãºaþi a rãmas minoritarã în cadrul exporturilor sârbe324. Potenþialul de prelucrare era
foarte mare în cazul producþiei animaliere. Exporturile de animale vii s-au dovedit vulne-
rabile în faþa intensificãrii controalelor veterinare în Austro-Ungaria, ca ºi în alte þãri ale
Europei continentale. Dincolo de discuþia dacã prohibiþiile temporare ºi reglementãrile tot
mai restrictive aveau la bazã preocupãri genuine de sãnãtate publicã sau motivaþiile veterinare
erau doar pretexte pentru protejarea pieþei în favoarea crescãtorilor de animale din Austro-
-Ungaria, dificultãþile întâmpinate de exporturile de animale vii au condus la extinderea
activitãþilor de procesare a cãrnii în interiorul Serbiei. Primele fabrici de mezeluri au fost
întemeiate de capitaliºti germani ºi britanici, dar curând statul sârb s-a implicat ºi el, iar în
1897 un inginer educat în Germania, Miloº Savèiæ, a construit la Belgrad o mãcelãrie
modernã, în conformitate cu normele sanitar-veterinare ale vremii. Producþia de carne ºi de
mezeluri a crescut considerabil, fiind stimulatã suplimentar de rãzboiul vamal cu Austro-
-Ungaria din 1906-1911, care a întrerupt temporar exporturile sârbe de porcine vii. În ciuda
progreselor realizate, expansiunea acestei activitãþi industriale a fost handicapatã de excesele
naþionaliste, care au condus la discriminarea ºi chiar eliminarea întreprinzãtorilor strãini,
precum ºi de abandonarea producþiei de carne ºi mezeluri cu conþinut redus de grãsime în
favoarea concentrãrii spre aprovizionarea mai puþin exigentei pieþe austro-ungare, redeschisã
exporturilor sârbe printr-un acord încheiat în 1911325.

323. Lampe, Jackson 1982: 177-178; Palairet 1997: 117-118.
324. Palairet 1997: 103-106.
325. Lampe, Jackson 1982: 249-251; Palairet 1997: 336-338.
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Dezvoltarea industrialã a Serbiei a cunoscut destule sinuozitãþi în secolul al XIX-lea326.
Meºteºugurile casnice aveau în mod tradiþional un rol important, mai ales în condiþiile
dezvoltãrii reduse a producþiei urbane. Spre mijlocul secolului al XIX-lea se poate observa
ºi înflorirea producþiei protoindustriale, mai ales în domeniile olãritului, prelucrãrii lemnului,
postãvãriilor ºi producþiei de covoare; se cuvine remarcat cã producþia protoindustrialã
orientatã spre pieþe supralocale s-a dezvoltat mai ales în regiunile din sud, mai îndepãrtate
de Dunãre ºi deci relativ mai ferite de concurenþa produselor importate din Austria
(Austro-Ungaria) sau produse la Belgrad327. Construirea cãilor ferate în anii 1880-1890 ºi
tratatele vamale liber-schimbiste cu Austro-Ungaria din 1881 ºi 1892 au facilitat pãtrunderea
mãrfurilor industriale importate, subminând astfel dezvoltarea industriilor rurale locale.
Dintre industriile moderne, ceva mai mult s-au dezvoltat înainte de 1900 doar industria
tutunului (monopol de stat), morãritul, berãriile ºi � dupã cum am vãzut � procesarea
cãrnii. Un rol important în stimularea dezvoltãrii industriale a avut rãzboiul vamal cu
Austro-Ungaria din 1906-1911. Anticipat de acumularea tensiunilor în anii 1904-1905 ºi de
dorinþa evidentã a autoritãþilor sârbe de a trece la protejarea pieþei interne, rãzboiul vamal
a fost declanºat prin interdicþia austro-ungarã a importurilor ºi tranzitului animalelor vii din
Serbia, ceea ce face ca el sã fie cunoscut ºi sub numele de �rãzboiul porcilor�. Serbia a
replicat prin instituirea unui tarif vamal protecþionist, prin mãsuri de stimulare a activitãþii
economice interne ºi mai ales printr-o politicã de diversificare a comerþului exterior.
Structura comerþului exterior s-a schimbat radical. Ponderea Austro-Ungariei a scãzut de la
circa 80% la numai circa 30%, crescând semnificativ comerþul cu alte state, cum ar fi
Germania, Belgia, Marea Britanie ºi Imperiul Otoman. Încã ºi mai importantã a fost
schimbarea structurii de mãrfuri a exporturilor. Dacã pânã în 1906 animalele vii asigurau
cea mai mare parte din valoarea exporturilor, dupã aceastã datã ponderea lor a scãzut la sub
10%; în schimb, au crescut masiv exporturile de cereale (102.000 de tone anual în
1901-1905, 243.000 de tone anual în 1906-1910), care au ajuns la 40% din total, precum ºi
cele de produse industriale, care, dacã includem produsele de carne ºi prunele uscate, au
reprezentat chiar 46% din totalul exporturilor din anii 1906-1910328. Trebuie remarcat faptul
cã aceastã restructurare a fost realizatã în condiþiile unei creºteri absolute a volumului
exporturilor, de la 66,4 milioane de dinari în media anilor 1901-1905 la 86,4 milioane dinari
anual în 1906-1910 ºi la 116,9 milioane dinari în 1911, dupã încheierea rãzboiului vamal329.
Rãzboiul a prilejuit o accelerare a dezvoltãrii industriale, numãrul întreprinderilor crescând
în 1906-1910 de la 110 la 438, cel al salariaþilor de la 5.600 la peste 16.000 iar cel al puterii
instalate de la circa 6.500 CP la peste 24.000 CP330.

În ciuda acestor progrese, ponderea activitãþilor industriale rãmâne modestã atunci când
o raportãm la ansamblul economiei331. În consecinþã, evoluþia de ansamblu a economiei

326. Cele mai multe dintre datele cantitative au fost preluate din Sundhaussen 1989a: 277-318.
327. Cf. Calic 1994: 86-119.
328. Calic 1994: 170-174.
329. Lampe, Jackson 1982: 174; Sundhaussen 1989a: 340.
330. Calic 1994: 174.
331. În tentativa sa de a calcula produsul social brut al Serbiei cãtre 1910, Holm Sundhaussen

evalueazã producþia industrialã de fabricã la 74 de milioane dinari, producþia meºteºugãreascã
la 40 de milioane dinari, iar industria casnicã la 60 de milioane dinari, ceea ce ar da ceva mai
puþin de 25% din produsul social brut estimat la 700 de milioane dinari (Sundhaussen
1989a: 443-444). Estimãrile lui Michael Palairet cu privire la produsul interior brut cãtre
1910 (Palairet 1997: 322) merg în aceeaºi direcþie: dacã adunãm cifrele referitoare la
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Serbiei depindea în primul rând de dinamica sectorului agricol. Or, în aceastã privinþã
datele strânse de Michael Palairet prezintã un tablou de ansamblu dezolant.

Sursa: Palairet 1997: 366-367.

Figura II.3. Valoarea producþiei agricole pe cap de locuitor în Serbia

Bilanþul evoluþiei economice a Serbiei în secolul al XIX-lea este deci destul de ambiguu.
Desigur, au fost realizate progrese modernizatoare. A avut loc un proces de occidentalizare,
a fost construit un stat cu o multitudine de instituþii alcãtuite potrivit unor norme moderne,
transporturile ºi comunicaþiile s-au dezvoltat îngãduind conectarea Serbiei la circuitele
europene ºi mai ales au crescut numãrul oamenilor ºi volumul producþiei. Pe de altã parte,
dupã cum a remarcat Marie-Janine Calic, �sporul rapid al populaþiei a fost în izbitoare
contradicþie cu slãbiciunea structuralã a sectorului agricol ºi a produs un sindrom de crizã
tipic pentru societãþile preindustriale�332. Blocajul din sectorul agricol333 a fãcut ca produc-
tivitatea muncii sã rãmânã modestã, iar gradul de folosire a potenþialului productiv al
populaþiei rurale mediocru334. Potrivit evaluãrilor lui Holm Sundhaussen, produsul social
brut al Serbiei era în 1910 de circa 700 de milioane de dinari (echivalenþi francului francez
la acea datã)335, ceea ce, la o populaþie de 2,9 milioane locuitori, înseamnã 241 dinari/
locuitor. Aceastã estimare, care nu este cea mai pesimistã dintre cele avansate de specialiºti336,
reprezintã doar circa 65% din cifrele postulate � cu destule rezerve � de Paul Bairoch pentru

producþia industrialã (incluzând produsele animaliere, înregistrate separat de animalele vii,
dar excluzând construcþiile), ajungem la un procentaj total de 24,4% pentru ponderea
industriei în produsul interior brut.

332. Calic 1994: 441.
333. Sundhaussen 1989b.
334. Calic 1994: 86-97.
335. Sundhaussen 1989a: 444.
336. Michael Palairet ajunge chiar la o evaluare ºi mai scãzutã, de doar 226 dinari/locuitor

(Palairet 1997: 322).
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Serbia anului 1910, care plasau deja Serbia pe penultimul loc dintre 19 entitãþi geogra-
fico-statale din Europa, cu un nivel reprezentând doar 56,5% din media europeanã337. Dincolo
de relativitatea multor estimãri macroeconomice, este indubitabil cã în ciuda progreselor
realizate, Serbia a avut în tot secolul al XIX-lea ºi a continuat sã aibã ºi în preajma primului
rãzboi mondial unul dintre nivelurile economice cele mai scãzute din Europa338.

II.3.4. Bilanþ statistic

Secolul al XIX-lea a fost perioada în care majoritatea statelor europene au început sã se
doteze cu instituþii însãrcinate sã colecteze datele statistice339. Deºi imperfecte, datele
colectate de aceste instituþii au oferit istoricilor economiei o bazã net superioarã faþã de
perioadele de dinainte de 1800 pentru a calcula anumiþi indicatori consideraþi relevanþi
pentru estimarea nivelului economic al diverselor þãri. Dintre aceºti indicatori, informaþiile
sunt mai sigure în ceea ce priveºte avuþia naþionalã, în timp ce calculele referitoare la
produsul intern brut, produsul naþional brut sau venitul naþional conþin mai multe aproximãri
ºi sunt de considerat cu mai multã prudenþã. Ca o caracteristicã ce este comunã tuturor
seturilor de date, informaþiile sunt mai sigure pentru perioadele mai recente, în timp ce
pentru prima jumãtate a secolului al XIX-lea ele fie lipsesc, fie au fost lacunare; din acest
motiv indicatorii reconstituiþi oferã mai degrabã ordine de mãrime decât valori precise.

Avuþia naþionalã mãsoarã stocul de active economice acumulat în timp pe teritoriul unui
stat. Cercetãrile lui Victor Axenciuc au îngãduit reconstituirea creºterii substanþiale a
acesteia în statul român dupã 1860.

Tabelul II.31. Avuþia naþionalã pe locuitor în statul român 1860-1914 (lei aur)

 1860-
-1864 

1880-
-1884 

1900-
-1904 

1912- 
-1914 

Indice 1912-1914 
faþã de 1860-1864 

Agricultura, silvicultura ºi stocul 
de hranã ºi seminþe 

461 784 1.057 1.412 3,06 

Clãdirile, locuinþele ºi bunurile 
de consum durabile 

59 83 236 320 5,45 

Transporturile ºi comunicaþiile 5 112 227 341 66,41 
Industria 15 15 67 157 10,34 
Comerþul 48 124 106 144 3,01 

Sectorul edilitar ? ? ? 34 ? 
Stocul de metal monetar 9 18 28 51 5,54 

Activ brut 597 1.135 1.722 2.460 4,12 
Obligaþiile financiare externe 12 116 253 411  4,12 

Activ net 585 1018 1469 2048  3,50 

337. Bairoch 1976b: 286. Am folosit sintagma uºor ambiguã �entitãþi geografico-politice�
deoarece, pe lângã statele propriu-zise, Bairoch include în lista sa ºi Finlanda, care era un
mare ducat autonom în cadrul Rusiei.

338. Evitãm s-o plasãm pe ultimul loc, aºa cum ar rezulta dacã am aplica mecanic corectura adusã
de Holm Sundhaussen la tabelele alcãtuite de Paul Bairoch (caz în care Serbia ar coborî sub
nivelul Bulgariei), deoarece aceste tabele nu cuprind Muntenegrul, care, dupã toate indiciile,
ar fi ocupat în mod ferm ultima poziþie dintre toate statele Europei.

339. Koren 1918: 89, 127-128, 203, 291-292, 334. 432, 469-470, 553.

Sursa: Axenciuc 2000: 160.
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Având în vedere creºterea demograficã apreciabilã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea,
datele generale la nivelul Vechiului Regat ar fi fost mai mari, de 7,66 ori la nivelul activelor
brute ºi de 6,51 ori la nivelul activelor nete340. Pe de altã parte, dacã avuþia naþionalã nu este
un indicator foarte elocvent al creºterii nivelului activitãþii economice, acumulãrile anterioare
distorsionând imaginea comparativã, în schimb structura avuþiei naþionale poate oferi
informaþii relevante cu privire la profilul economiei unui stat. În cazul României, poate fi
evidenþiatã modernizarea treptatã a economiei, prin creºterea ponderii acumulãrilor din
transporturi ºi industrie (este adevãrat, de la niveluri iniþiale extrem de modeste); pe de altã
parte, faptul cã agricultura continua sã fie larg majoritarã chiar ºi în preajma primului
rãzboi mondial aratã în mod clar faptul cã Vechiul Regat mai avea încã un drum lung de
strãbãtut pânã sã devinã o societate cu adevãrat modernã economic. Totodatã, deºi datele
pentru diverse þãri au grade diferite de exactitate, comparaþiile la nivel european ne pot ajuta
sã înþelegem mai bine atât acumulãrile realizate, cât ºi drumul pe care România, ca ºi alte
state întârziate în procesul dezvoltãrii economice, îl mai aveau de parcurs pânã la nivelul
þãrilor dezvoltate economic.

Tabelul II.32. Avuþia naþionalã pe cap de locuitor
în diferite state europene în 1914 (dolari)

Regatul Unit  1.590 
Franþa 1.525 

Germania 1.220 
Elveþia 1.025 

Danemarca 880 
Suedia 840 
Olanda 835 
Belgia 785 
Spania 720 
Italia 640 

Austro-Ungaria 605 
România 476 
Serbia 462 
Rusia 425 

Sursa: Axenciuc 2000: 296, 304.

Dincolo de incertitudinile care planeazã asupra unora dintre datele incluse în tabelul de
mai sus341, imaginea rezultatã este consistentã atât cu ceea ce ºtim despre potenþialul
acumulat al diferitelor state în preajma primului rãzboi mondial, cât ºi cu informaþiile
oferite de alþi autori care au încercat sã estimeze nivelul dezvoltãrii economice a acestor
state. Cele mai recente estimãri ale produsului intern brut pe cap de locuitor au fost realizate

340. Axenciuc 2000: 159.
341. Victor Axenciuc recunoaºte �relativitatea estimãrilor acestui agregat atât de complicat� ºi

�peste toate, caracterul exclusiv orientativ, ca ordin de mãrime, al eventualelor comparaþii�
ºi indicã patru niveluri de certitudine a datelor, cele mai sigure fiind estimãrile referitoare la
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei ºi la România, nivelul al doilea de certitudine
incluzând datele referitoare la Franþa ºi Germania, nivelul al treilea datele referitoare la
Suedia, Olanda (Þãrile de Jos), Belgia ºi Austro-Ungaria, în timp ce datele referitoare la
Elveþia, Danemarca, Spania, Italia ºi Rusia sunt cele mai imprecise (Axenciuc 2000: 296).
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de Angus Maddison, care a recalculat toate datele pornind de la graniþele actuale ale
respectivelor state europene342.

Tabelul II.33. Produsul intern brut pe cap de locuitor în diferite state europene
(PPP, dolari Geary-Khamis 1990)

 1820 1870 1913 
Regatul Unit  1.706 3.190 4.921 

 Irlanda 877 1.775 2.736 
Belgia 1.319 2.692 4.220 

Bulgaria ? 840 1.534 
Danemarca 1.274 2.003 3.912 

Elveþia 1.090 2.102 4.266 
Franþa 1.135 1.876 3.485 

Germania 1.077 1.839 3.648 
Grecia 641 880 1.592 
Italia 1.117 1.499 2.564 

Norvegia 1.104 1.432 2.501 
Portugalia 923 975 1.250 
România ? 931 1.741 

Rusia 688 943 1.488 
Spania 1.008 1.207 2.056 
Suedia 1.198 1.662 3.096 

Þãrile de Jos (Olanda) 1.838 2.757 4.049 
Teritoriile ex-Iugoslaviei ? 599 1.057 
Media Europei apusene 1.204 1.960 3.458 

Media Europei rãsãritene 683 937 1.695 
Media mondialã 667 875 1.525 

 1830 1850 1860 1870 1890 1900 1913 
Regatul Unit  1,48 1,65 1,80 1,86 2,04 1,97 1,88 

Austro-Ungaria 1,00 0,96 0,93 0,89 0,92 0,91 0,93 

Sursa: Maddison 2003: 66-67, 100, 262.

ªi aceste date sunt exacte doar parþial, informaþiile pentru Europa Rãsãriteanã bazându-se
pe o metodã regresivã folosind indicatori indirecþi, care lasã mult loc la aproximãri343. De
aceea, ºi acest set de date trebuie folosit cu maximã prudenþã, doar ca indicator al ordinelor
de mãrime ºi al tendinþelor de ansamblu. Tabelul confirmã astfel performanþa bunã a
Danemarcei, care în secolul al XIX-lea s-a plasat ferm în grupul þãrilor dezvoltate ale
Europei, performanþa slabã a þãrilor Europei sudice, ºi plasarea Europei sud-estice ºi a
Rusiei în coada plutonului statelor europene. Aceste observaþii sunt confirmate ºi de setul de
date calculate pe baza unei metodologii diferite de cãtre Paul Bairoch, care a pornit de la
graniþele din 1914 ºi a folosit pentru calcule dolarii din 1960.

Tabelul II.34. Produsul naþional brut pe locuitor în diferite state europene
în secolul al XIX-lea (media europeanã = 1)

342. Maddison 2003 a confruntat estimãrile anterioare din Maddison 1995 ºi Maddison 2001 cu
criticile aduse de alþi autori, îndeosebi cu Prados de la Escosura 2000 ºi � pentru Europa
Centralã ºi Rãsãriteanã � cu Good, Ma 1999.

343. Vezi explicaþiile din Maddison 2003: 93-95.
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Sursa: Bairoch 1997: II, 252-253 (care conþine corecþii faþã de Bairoch 1976b: 286;
calculul indicilor îmi aparþine).

Concluzia este evidentã ºi confirmã în mare mãsurã observaþiile noastre anterioare. În
secolul al XIX-lea, decalajele economice din interiorul Europei au crescut, iar aceasta a
afectat ºi þãrile periferice studiate de noi. Performanþa economicã a acestor þãri a fost
extrem de diferenþiatã. În mod evident, Danemarca a fost din nou �premiantul clasei�,
câºtigând ferm un loc în grupul þãrilor dezvoltate ale Europei; este adevãrat, ea a avut ºi
nivelul de pornire cel mai ridicat, putând astfel valorifica un set consistent de acumulãri
anterioare. Irlanda ºi România ocupã poziþii intermediare, performanþa pe cap de locuitor a
Irlandei fiind net superioarã, dar cu preþul unei reduceri dramatice a populaþiei prin
emigrare; dacã ar fi sã comparãm doar sporul de ansamblu al produsului intern brut, atunci
în cazul Irlandei acesta a crescut în intervalul 1820-1913 de doar circa 1,90 ori, în timp ce
în cazul României creºterea a fost de 2,55 ori doar în perioada 1870-1913344. În fine,
performanþa cea mai slabã i-a aparþinut Serbiei, pentru care însã anul de referinþã 1913 este
ºi deosebit de nefavorabil din cauza impactului rãzboaielor balcanice345.

Pânã acum, analiza noastrã statisticã s-a focalizat asupra indicatorilor sintetici ai
activitãþii ºi potenþialului economic, iar în capitolele anterioare am insistat asupra unor
factori precum producþia ºi productivitatea agricolã, industrializarea, urbanizarea etc. Un
cercetãtor avizat al economiilor ºi societãþilor sud-est europene, Holm Sundhaussen, averti-
zeazã însã asupra faptului cã �singuri factorii economici nu explicã suficient redusul succes
al modernizãrii din þãrile balcanice în timpul primilor 60-100 de ani de la dobândirea

Belgia 1,23 1,18 1,58 1,29 1,39 1,40 1,48 
Bulgaria 0,77 0,65 0,68 0,64 0,65 0,59 0,52 

Danemarca 0,94 0,79 0,95 1,04 1,31 1,41 1,61 
Elveþia 1,15 1,19 1,55 1,39 1,61 1,57 1,63 
Franþa 1,15 1,21 1,18 1,29 1,31 1,31 1,22 

Germania 1,00 1,07 1,14 1,21 1,35 1,39 1,44 
Grecia 0,81 0,77 0,74 0,73 0,75 0,67 0,61 
Italia 1,00 0,91 0,97 0,86 0,79 0,74 0,83 

Norvegia 0,94 1,00 1,29 0,97 1,07 1,02 1,12 
Portugalia 1,04 0,96 0,89 0,83 0,74 0,69 0,61 
România 0,81 0,72 0,65 0,64 0,66 0,65 0,67 

Rusia 0,75 0,67 0,57 0,63 0,52 0,56 0,62 
Serbia 0,83 0,75 0,71 0,67 0,65 0,58 0,55 
Spania 1,04 1,04 1.12 0,90 0,81 0,78 0,73 
Suedia 0,98 0,95 0,73 0,90 1,01 1,06 1,28 

Þãrile de Jos (Olanda) 1,25 1,35 1,46 1,34 1,42 1,31 1,35 

344. Cifrele � foarte aproximative � pe care le oferã Angus Maddison sunt (în dolari internaþionali
Geary-Khamis 1990) de 6.231 de milioane în 1820, 9.691 de milioane în 1870 ºi 11.891 de
milioane în 1913 pentru Irlanda, ºi 85.46 de milioane în 1870 ºi 21.810 de milioane în 1913
pentru România (Maddison 2003: 54-55, 98).

345. Pe de altã parte însã, dupã cum am arãtat în subcapitolul II.3.3, estimãrile lui Bairoch sunt
considerate excesiv de optimiste de cãtre Holm Sundhaussen ºi de cãtre Michael Palairet,
care apreciazã cã produsul social brut al Serbiei era sensibil mai mic (Sundhaussen 1989a:
444; Palairet 1997: 322); evident, dacã în tabel am fi introdus cifre corectate potrivit unuia
sau celuilalt dintre autori, bilanþul economic al Serbiei ar fi apãrut încã ºi mai precar.
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autodeterminãrii politice�346. De aceea, credem cã este util sã includem în analiza noastrã
ºi unii factori sociali cuantificabili statistic, care ar putea ajuta la reflectarea sinteticã a
nivelului de dezvoltare al societãþilor europene din preajma primului rãzboi mondial ºi ar
putea sprijini analiza asupra cauzelor performanþei diferenþiate a societãþilor respective ºi
asupra ºanselor de dezvoltare pe termen mediu ºi lung a acestora. În selecþia acestor
indicatori sociali ne-am oprit asupra mortalitãþii infantile ºi a nivelurilor educaþiei elementare.

Mortalitatea infantilã mãsoarã numãrul copiilor morþi înainte de a împlini vârsta de un
an la 1.000 de nou-nãscuþi. În toate societãþile premoderne, mortalitatea infantilã a fost
uriaºã, ajungând ºi la jumãtate din numãrul nou-nãscuþilor. Reducerea mortalitãþii infantile
a fost o componentã fundamentalã a procesului de modernizare ºi a tranziþiei demografice.
Desigur, reducerea mortalitãþii infantile nu a avut un impact direct asupra performanþei
economice: pe termen scurt, ea a determinat chiar o creºtere a ponderii persoanelor
dependente (neproductive) în cadrul diferitelor societãþi; pe de altã parte, pe termen mediu
ºi lung ea a contribuit la sporul demografic, a fãcut ca evoluþia gospodãriilor sã fie mai clar
previzibilã ºi a împins astfel la raþionalizarea gradualã a comportamentelor economice ºi
demografice ale oamenilor. Dincolo însã de aceste implicaþii, nivelul mortalitãþii infantile
este un bun indicator al nivelului de modernitate ºi de dezvoltare economicã a diferitelor
societãþi.

Tabelul II.35. Mortalitatea infantilã în 1910/1914
(medii, morþi sub un an la 1.000 de nou-nãscuþi)

Austria (Cisleithania) 188 
Belgia 136 

Bulgaria 149 
Danemarca 98 

Elveþia 102 
Finlanda 110 
Franþa 119 

Germania 163 
Irlanda 93 
Italia 139 

Anglia ºi Þara Galilor 109 Marea 
Britanie  Scoþia 109 

Norvegia 66 
Portugalia 147 
România 222 

Rusia 256 
Serbia (media anilor 1908/1910) 159 

Spania 151 
Suedia 72 

Þãrile de Jos 104 
Ungaria 197 

Sursa: Mitchell 2003: 123-124.

 Dupã cum se observã, clasamentul rezultat din datele referitoare la mortalitatea infantilã
nu corespunde decât parþial cu cel realizat pe baza indicatorilor pur economici. În mod

346. Sundhaussen 1994: 32.
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evident, mortalitatea infantilã este mai micã în þãrile cu o distribuþie mai egalitarã a
bogãþiei ºi mai mare în cele polarizate economic ºi social. În felul acesta se explicã avansul
luat de þãrile scandinave în raport cu Marea Britanie, precum ºi situaþia mai bunã din Serbia
ºi Bulgaria comparativ cu România. Nu în cele din urmã, mortalitatea infantilã foarte
scãzutã din Irlanda se explicã ºi prin faptul cã în aceastã þarã natalitatea scãzuse deja
considerabil, ceea ce a îngãduit o mai bunã îngrijire a copiilor care se nãºteau. În ceea ce
priveºte România, poziþionarea sa pe unul dintre ultimele locuri din Europa la acest indicator
atestã atât slaba pãtrundere a îngrijirii medicale în straturile profunde ale societãþii, cât ºi o
anume nepãsare faþã de copii, care avea sã persiste de-a lungul secolului XX.

Dacã legãtura dintre mortalitatea infantilã ºi capacitatea de dezvoltare economicã este
mai degrabã indirectã, în schimb istoricii ºi economiºtii considerã aproape în mod unanim
cã nivelul de educaþie al capitalului uman este un factor important care influenþeazã
performanþa în creºterea economicã347. De altfel, într-un studiu cu importante valenþe
teoretice, Lars G. Sandberg a susþinut cã în evaluarea avantajelor/dezavantajelor þãrilor
rãmase în urmã din punctul de vedere al dezvoltãrii economico-sociale trebuie sã distingem
între rolul sãrãciei relative ºi cel al ignoranþei relative, argumentând cã, în contextul
procesului de industrializare, deficitul de capital uman a grevat mai mult asupra posibilitãþilor
de dezvoltare decât deficitul de capital material (sau financiar)348.

La nivel european, secolul al XIX-lea a fost epoca în care majoritatea statelor ºi-au asumat
sarcina reglementãrii, finanþãrii ºi coordonãrii unor sisteme publice de învãþãmânt349. S-au
realizat progrese în generalizarea învãþãmântului elementar, chiar dacã în multe þãri integrarea
fetelor în cadrul acestuia era doar parþialã. O amplã reþea urbanã de ºcoli secundare de diferite
tipuri servea la formarea cadrelor medii necesare economiei ºi societãþii moderne, dupã cum
universitãþile ºi instituþiile echivalente (mai ales în domeniul tehnic ºi militar) asigurau pregãtirea
noilor elite sociale ºi profesionale. În lucrãrile care se ocupã cu raporturile dintre economie ºi
educaþie în secolul al XIX-lea se pune accentul pe procesul de alfabetizare a populaþiei, considerat
esenþial atât pentru socializarea modernã, cât ºi pentru acumularea unui set de competenþe
decisive pentru ridicarea productivitãþii. În acest context, se considerã cã pentru o dezvoltare
economicã susþinutã este necesar (dar nu ºi suficient) un nivel de alfabetizare de cel puþin 40%.
Care era însã situaþia în diferitele þãri europene din acest punct de vedere?

Tabelul II.36. Analfabetismul în diferite þãri europene în jur de 1900
(% din populaþia peste vârsta de intrare în sistemul educaþiei ºcolare)

 Bãrbaþi Femei Total 
Austria (1900) 22,1 25,5 23,8 
Belgia (1900) 30,6 33,3 31,9 

Bulgaria (1900) 57,9 86,9 72,1 
Danemarca    4,0 

Elveþia   2,0 
Finlanda (1900) 7,3 6,8 7,0 
Franþa (1901) 14,8 19,8 17,4 

347. Timothy Yeager chiar începe discuþia referitoare la explicaþiile creºterii economice cu educaþia
(1999: 4-6). La rândul sãu, Gabriel Tortella insistã pe rolul nivelului educativ scãzut în
determinarea eºecului economic al þãrilor din Europa sudicã în secolul al XIX-lea ºi într-o
mare parte din secolul XX (Tortella 1994: 11-16).

348. Sandberg 1982.
349. Cipolla 1969; Cummings 2007: 83-146.
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Sursa: Sundhaussen 1989a: 537-541, 543 (completat pentru structura pe sexe
din România cu Iacob, Iacob 1995 I: 61).

Remarcãm avansul luat de þãrile Europei Nordice, ºi în general de þãrile majoritar
protestante, despre care se poate spune cã se apropiau vertiginos de eradicarea analfa-
betismului. O menþiune deosebitã se cuvine ºi progreselor alfabetizãrii din Irlanda, reflectare
a preocupãrilor pentru capitalul uman într-o perioadã de scãdere demograficã. Pe de altã
parte, atât România, cât ºi Serbia se aflau foarte departe de pragul de 40% din populaþie
alfabetizatã. Este adevãrat, în cazul României se observã o situaþie mai bunã la nivelul
grupei de vârstã 7-15 ani, cu 32,8% din populaþia de aceastã vârstã alfabetizatã (42,3%
dintre bãieþi ºi 16,2% dintre fete)350, ceea ce aratã cã extinderea reþelei ºcolare, impulsionatã
de activitatea lui Spiru Haret, începea sã-ºi arate efectele351. De altfel, o analizã recentã cu
privire la alfabetizarea din România aratã cã Vechiul Regat ajunsese în 1912 la 39,3%
ºtiutori de carte dintre locuitorii în vârstã de peste 8 ani352; teritoriile aflate sub administraþie
austro-ungarã depãºiserã deja pragul de 40% � Transilvania ºi Banatul aveau 43,5% ºtiutori de
carte în 1910, iar Bucovina 46,1% � în timp ce în Basarabia procentul era mult mai scãzut (datele
din 1897 indicã 15,6% ºtiutori de carte, iar progresul pânã în 1914 nu a putut fi prea mare)353.

Ierarhii similare apar ºi dacã vom confrunta datele referitoare la procentajul tinerilor
cuprinºi în învãþãmântul secundar: cu 0,5% din grupa de vârstã 10-19 ani, România se afla

Germania   4,0 
Grecia (1907) 41,8 79,8 60.8 
Irlanda (1901) 13,5 14,0 13,7 
Italia (1901) 42,5 54,4 48,5 

Marea Britanie   10,0 
Norvegia   5,0 

Portugalia (1900) 67,5 83,4 75,9 
România (1899) 67,2 89,1 78,0 

Rusia europeanã (1897) 62,5 83,1 73,0 
Serbia (1900) 67,3 92,9 79,7 

Spania   52,0 
Suedia   2,0 

Þãrile de Jos (Olanda)   13,0 
Ungaria 34,4 46,9 40,7 

350. Iacob, Iacob 1995: I, 61.
351. Astfel, numãrul de elevi înscriºi în învãþãmântul primar a crescut de la 85.237 în 1864/1865

(Iacob, Iacob 1995 I: 58) la 108.000 în 1880, 191.000 în 1890, 352.000 în 1900, 587.000
în 1910 ºi 721.000 în 1914 (Mitchell 2003: 877; Ungureanu 2006: 114 indicã o cifrã ceva
mai micã, de numai 616.570 de elevi în 1912/1913, care însã nu schimbã imaginea de
ansamblu de creºtere a numãrului copiilor ºcolarizaþi). Remarcãm faptul cã sporul numãrului
de elevi a depãºit rata de creºtere a populaþiei abia dupã 1880. Potrivit calculelor lui Holm
Sundhaussen, în 1903 România ajunsese la un numãr de 351 de elevi la 1.000 de tineri cu
vârsta între 5 ºi 15 ani, ceea ce era sensibil mai mult decât Serbia (1750� în 1904), dar mai
puþin decât Grecia (376� în 1902) ºi Bulgaria (436� în 1898) (Sundhaussen 1989a: 555).

352. Ungureanu 2006: 109-115, 130.
353. Ungureanu 2006: 130. De menþionat faptul cã Basarabia nu depãºise procentul de 40% nici

mãcar în 1930, când ponderea ºtiutorilor de carte era de numai 38,1%, mult sub media
naþionalã care ajunsese între timp la 57% (Iacob, Iacob 1995: I, 63).
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pe unul dintre ultimele locuri din Europa, dupã Portugalia (1%), Ungaria (1,8%), Suedia
(2,3%), Italia (2,4%), Marea Britanie (2,4%), Belgia (2,5%), Danemarca (2,6%), Franþa
(2,6%), Austria (2,8%), Norvegia (3%), Germania (3,2%), Finlanda (4,1%) ºi Elveþia (10%)354.

În mod clar, nivelul de educaþie reflectã ºi mãsura în care diferitele state au investit
în sistemul de învãþãmânt. Pentru România dispunem de cifre concludente: bugetul
Ministerului Instrucþiunii ºi Cultelor a variat între 1864-1879 între 7 ºi 10 milioane de lei,
a crescut apoi relativ lent pânã în 1893/1894, a oscilat între 25 ºi 30,1 de milioane de lei
între 1894/1895 ºi 1907/1908 ºi a crescut apoi în ritm rapid ºi continuu, ajungând la
58,9 milioane de lei în 1914/1915; din punct de vedere procentual, situaþia este mai
complicatã, ponderea în bugetul total al statului scãzând de la 15% în 1864 la sub 10% în
1873 ºi la o minimã absolutã de 5,63% în 1878, pentru ca apoi sã se redreseze ºi sã oscileze
într-o bandã de 7-13% în anii 1883/1884-1914/1915, cu o tendinþã de stabilizare în jurul a
10% dupã 1910355. Situaþia din Serbia era încã ºi mai precarã, bugetul cultelor ºi instrucþiunii
reprezentând puþin sub 8 milioane de dinari în 1910, ceea ce însemna 2,74 dinari pe cap de
locuitor, faþã de peste 6,5 lei pe locuitor în România aceluiaºi an; de altfel, în Serbia
ponderea cheltuielilor pentru culte ºi educaþie a cunoscut o vizibilã tendinþã de scãdere,
situându-se la 8,32% din bugetul total al statului în media anilor 1860-1879, la 6,69% în
1895, 6,59% în 1905 ºi 6,45% în 1910356 . Datele referitoare la cheltuielile bugetului de stat
nu reflectã însã cu precizie efortul fãcut de societate pentru susþinerea sistemului de
învãþãmânt, învãþãtorii ºi ºcolile beneficiind deseori ºi de susþinere din partea comunitãþilor
locale. De aceea, informaþiile referitoare la bugete se cuvine sã fie completate cu date
despre numãrul cadrelor didactice la 1.000 de locuitori. Carlo Cipolla afirmã tranºant cã la
un nivel sub un cadru didactic la 1.000 locuitori, analfabetismul va fi inevitabil mare, iar
subdezvoltarea certã; abia de la un nivel de trei cadre didactice la 1.000 de locuitori în sus
poate fi vorba de o investiþie în educaþie relevantã pentru creºterea ºanselor de dezvoltare
economicã357.

Tabelul II.37. Cadre didactice din învãþãmântul primar ºi secundar la 1.000 de locuitori

354. Handbuch: V, 70 (capitol de Wolfram Fischer; nu sunt indicate date pentru þãri precum
Irlanda, Serbia, Bulgaria, Grecia etc.). Poziþia mai bunã pe care ar avea-o România într-un
clasament realizat pe baza numãrului studenþilor raportat la populaþia totalã a þãrii nu este
concludent pentru ºansele de dezvoltare economicã, pe de o parte din cauza numãrului mic
al absolvenþilor care ulterior foloseau în activitãþi economice cunoºtinþele dobândite în
învãþãmântul universitar, iar pe de altã parte din cauza ponderii foarte mici a studenþilor în
cadrul societãþii (sub 1� în majoritatea statelor europene; nivelul de 1,5� a fost depãºit
înainte de 1914 doar de Suedia, iar cel de 2� doar de Elveþia � datele relevante în Mitchell
2003: 897-898).

355. Axenciuc III: 651-653.
356. Datele pentru Serbia sunt preluate din Sundhaussen 1989a: 492-495.
357. Cipolla 1969: 26; Sundhaussen 1994a: 28.

Austria (1910) 4,26 
Belgia (1905) 2,62 

Bulgaria (1910) 3,07 
Danemarca (1911) 5,11 

Elveþia (1910) 4,20 
Finlanda (1910) 2,52 
Franþa (1911) >4,03 
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Surse: Mitchell 2003: 2-8, 873-879; Sundhaussen 1989a: 555. Acolo unde se indicã
semnul �>� au lipsit datele referitoare la cadrele didactice din învãþãmântul secundar.

Din nou, Danemarca se plaseazã în frunte printre þãrile periferice studiate de noi,
ocupând un remarcabil loc 2 la nivel european, iar Irlanda ajunsese ºi ea în preajma pragului
de 3� postulat de Carlo Cipolla. În schimb, România, deºi depãºise destul de ferm pragul
de 1�, mai avea încã foarte mult de investit în sistemul educativ. În fine, Serbia se plasa
pe unul dintre ultimele locuri din Europa (din lucrãrile consultate de noi lipsesc datele
referitoare la Muntenegru ºi la Albania). Totodatã, atât România, cât ºi Serbia se regãseau
la acest criteriu dupã Rusia, ºi mai ales la foarte mare distanþã de Bulgaria, care în preajma
anului 1900 a fãcut un efort foarte mare de extindere a educaþiei elementare, cu efecte
benefice asupra dezvoltãrii sale economice ulterioare358.

Desigur, dupã cum o aratã ºi acest exemplu din Bulgaria, este nevoie de timp pentru ca
investiþia în educaþie sã influenþeze pozitiv dezvoltarea economicã. În literatura de specia-
litate existã o mare varietate de opinii în legãturã cu orizonturile de timp în care progresele
alfabetizãrii ºi ale educaþiei în general au un impact concret mãsurabil asupra ritmurilor
de creºtere economicã. Majoritatea specialiºtilor acceptã un prim puseu de creºtere la circa
20 de ani dupã progresul educativ (adicã atunci când tinerii mai bine educaþi ajung sã-ºi
asume roluri economice active), dar unii dintre ei considerã cã se pot identifica corelaþii
clare ºi dupã 60 sau chiar 120 de ani359. În cazul Danemarcei, progresele alfabetizãrii din
prima jumãtate a secolului al XIX-lea au rodit în adaptãrile productive din a doua jumãtate
a secolului, care au fãcut ca agricultura danezã sã devinã una dintre cele mai performante
din Europa360. Este posibil, dar mai puþin sigur, ca ºi progresele agriculturii irlandeze din

Germania (1910) 3,61 
Grecia (1907) 1,66 
Irlanda (1911) >2,96 
Italia (1911) 2,74 

Marea Britanie (1911) 4,79 
Norvegia (1910) 4,24 
Portugalia (1890) 1,11 
România (1912) >1,15 

Rusia europeanã (1903) 1,70 
Serbia (1910) 1,03 
Spania (1901) 1,87 
Suedia (1910) 4,20 

Þãrile de Jos (1909) 5,34 
Ungaria (1910) 2,00 

358. Holm Sundhaussen leagã progresele agricole din Bulgaria anilor �30 de nivelul educaþional
superior al þãranilor bulgari, care au trecut astfel mai uºor ºi mai rapid la metode intensive
de producþie (Sundhaussen 1994a: 29, nota 11).

359. Deschizãtor de drumuri pentru acest tip de cercetãri a fost studiul din 1982 al lui Lars
G. Sandberg, care a constatat cã nivelurile de alfabetizare de la mijlocul secolului al XIX-lea
sunt un predictor remarcabil de exact al ierarhiei veniturilor pe cap de locuitor ale diferitelor
þãri în anii �70 (Sandberg 1982: 688); diversele teorii referitoare la aceastã corelaþie sunt
bine prezentate în Sundhaussen 1994a: 29-30; vezi ºi Suciu 2000: 86-104.

360. Dieter Senghaas formula astfel aceastã corelaþie: �În cazul Danemarcei, o þãrãnime nealfa-
betizatã ºi ignorantã nu ar fi fãcut niciodatã trecerea de la o economie bazatã pe exportul de
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a doua jumãtate a secolului al XIX-lea sã fi fost stimulate de sporul alfabetizãrii. Pe de altã
parte, existã o certã corelaþie între ponderea uriaºã a analfabetismului în România ºi Serbia
ºi slaba lor performanþã economicã de ansamblu în secolul al XIX-lea.

II.4. Concluzii parþiale

Performanþa economicã a celor patru þãri studiate mai îndeaproape de noi a fost extrem de
diferenþiatã în secolul al XIX-lea. Una dintre ele � Danemarca � a reuºit sã promoveze în
grupa þãrilor relativ dezvoltate ºi prospere, dar celelalte au rãmas relativ subdezvoltate în
contextul Europei vremii. Mai mult, dacã Irlanda � dincolo de dificultãþile majore cu care
a fost confruntatã � a reuºit totuºi sã se apropie la unii parametri de caracteristicile þãrilor
europene dezvoltate, România ºi mai ales Serbia au rãmas mult în urmã în procesul de
modernizare economicã ºi socialã.

Care ar fi explicaþiile succesului ºi respectiv insuccesului relativ al acestor þãri în
secolul al XIX-lea?

La o primã vedere, am fi tentaþi sã punem în prim-plan factorul religios. Astfel,
premiantul clasei � Danemarca � era majoritar luteranã, Irlanda majoritar catolicã sub
stãpânirea unei puteri anglicane, iar România ºi Serbia majoritar ortodoxe. Chiar ºi numai
aceastã enumerare ar fi suficientã pentru a întãri preconcepþia cã, dintre diversele confesiuni
creºtine, protestantismul este cel mai favorabil dezvoltãrii economice capitaliste, iar ortodoxia
cea mai puþin favorabilã. Aceastã idee era larg acceptatã la sfârºitul secolului al XIX-lea, iar
teoria lui Max Weber nu ºi-a propus sã convingã lumea în legãturã cu adevãrul acestei
relaþii, ci doar sã stabileascã mecanismul/mecanismele prin care aderenþa la protestantism
conducea la o performanþã capitalistã superioarã. Or, ipoteza sa cã specificul credinþei
calvine despre mântuire a generat o eticã protestantã favorabilã acumulãrii capitaliste ºi
preocupãrii pentru maximizarea profitului economic nu pare sã aibã un rol semnificativ în
performanþa economicã a Danemarcei moderne, dupã cum nici eºecul Serbiei nu pare sã se
fi datorat caracteristicilor confesiunii ortodoxe. De altfel, secolul al XIX-lea a fost ambiguu
în ceea ce priveºte rolul religiei în evoluþia societãþilor europene. Pe de o parte, modernitatea
a avut în destule privinþe un sens antireligios, iar expansiunea statului modern a limitat
influenþa bisericii ºi a clerului. Pe de altã parte, de-a lungul secolului al XIX-lea, Biserica
a reuºit în multe locuri sã-ºi amplifice penetraþia în adâncimea societãþii, astfel încât ceea
ce a pierdut la nivelul elitelor a fost compensat parþial de o religiozitate mai riguroasã la
nivelul unor segmente ale pãturilor de jos ale societãþii. Dincolo însã de aceste succese
parþiale, influenþa bisericii ºi a clerului asupra sectorului politic, asupra instituþiilor publice
ºi asupra funcþionãrii economiei a fost mai degrabã în declin în secolul al XIX-lea atât la
nivelul de ansamblu al Europei, cât ºi în toate cele patru þãri studiate de noi.

Un alt factor pe care îl putem lua în considerare este independenþa politicã, respectiv
prezenþa/absenþa stãpânirii strãine. O mare parte din istoria secolului al XIX-lea a fost
dominatã de preocuparea pentru constituirea statelor-naþiune. Aceastã preocupare se verificã
atât la nivelul de ansamblu al continentului european, cât ºi în cazul celor patru mici þãri

cereale panificabile la importul de cereale furajere cu þelul unei comutãri spre economia de
prelucrare avansatã. Totodatã, o þãrãnime care nu ar fi fost formatã în ºcolile populare
superioare de la sate nu ar fi realizat o inovaþie instituþionalã decisivã, ºi anume organizarea
întreprinderilor familiale autonome în cooperative þãrãneºti� (Senghaas 1982: 252).



195SECOLUL AL XIX-LEA

europene studiate de noi. Chiar ºi în cazul Danemarcei, care s-a bucurat de continuitate
statalã, problematica naþionalã a fost extrem de importantã, atât prin preocupãrile pentru a
asigura suveranitatea naþiunii în interior, cât ºi prin conflictul cu naþionalismul german în
problema concretã a ducatelor Schleswig, Holstein ºi Lauenburg. Pentru Serbia ºi România,
secolul al XIX-lea a adus formarea statului-naþiune prin eliberarea de sub stãpânirea otomanã
ºi respectiv prin unirea Principatelor, dar ºi lupta pentru aducerea între fruntariile statu-
lui-naþiune propriu a teritoriilor locuite de conaþionali, care s-au aflat pânã în 1918 sub
stãpânirea altor state. În fine, în Irlanda, secolul al XIX-lea a fost marcat de lupta pentru
drepturi ºi pentru emancipare naþionalã, precum ºi de eforturile de a gãsi cãi pentru a scãpa
de stãpânirea britanicã. Cazul irlandez este exemplar pentru complexitatea relaþiei dintre
independenþa politicã ºi dezvoltarea economicã modernã. În mod evident ºi în pofida
treptatelor ameliorãri de-a lungul secolului al XIX-lea, stãpânirea britanicã a fost opresivã
pentru irlandezi ºi a generat ample discriminãri sociale; cu toate acestea, aceeaºi stãpânire
britanicã a creat un cadru instituþional care a favorizat dezvoltarea economicã de tip capitalist,
investiþiile britanice ºi piaþa britanicã au fost cruciale pentru creºterea economicã a Irlandei,
iar performanþa de ansamblu a acesteia, deºi inferioarã celei din Marea Britanie propriu-zisã,
a fost totuºi relativ bunã în context european. Pe de altã parte, dupã cum a arãtat Michael
Palairet, în cazul Serbiei (ºi Bulgariei) �îndepãrtarea dominaþiei otomane a condus la
adâncirea înapoierii economice�361. Aceastã observaþie, confirmatã statistic atât prin rapor-
tarea la evoluþiile economice ale Europei în ansamblul sãu, cât ºi prin comparaþia cu
teritoriile învecinate care au rãmas pânã în 1878 sau 1912 provincii otomane, ne obligã la
circumspecþie în faþa aprecierilor exuberante cu privire la fenomenul de descãtuºare a
potenþialului economic pe care l-ar fi declanºat succesul luptelor de eliberare naþionalã ºi
formarea unor state-naþiune independente. Cazul românesc este ºi el ambivalent din acest
punct de vedere. Deºi istoricii români au tendinþa sã vadã mai degrabã rolul de frânã al
stãpânirii strãine, totuºi existã un anume consens asupra faptului cã stãpânirea habsburgicã
a avut un rol civilizator/modernizator ºi cã teritoriile intracarpatice ar fi avut un nivel de
dezvoltare superior faþã de Vechiul Regat înainte de Unirea din 1918362.

Observaþiile de mai sus ne obligã sã reexaminãm rolul statului în performanþa economicã
a diverselor societãþi în secolul al XIX-lea. În pofida faptului cã liberalismul a susþinut ideea
unui stat care sã se amestece cât mai puþin în economie, în fapt, de-a lungul secolului
al XIX-lea rolul statului a crescut. Acest fapt s-a reflectat în creºterea ponderii bugetelor în
produsul social ºi în afirmarea instituþiilor specifice unui stat modern: administraþia
birocratizatã, justiþia, ºcoala, serviciul militar obligatoriu etc. La nivelul funcþiilor statului,
discuþia este mai complicatã. Astfel, funcþia principalã a fiecãrui stat este aceea de a-ºi
proteja teritoriul ºi populaþia faþã de agresiuni, îndeosebi faþã de distrugerile pricinuite de
rãzboi. Din acest punct de vedere, la nivel european situaþia a fost relativ bunã în secolul
al XIX-lea, care per total a fost mai puþin rãzboinic decât secolul al XVIII-lea sau decât
secolul XX. Dintre þãrile studiate de noi, Irlanda a fost în mod evident cea mai feritã (nici
unul dintre multiplele rãzboaie purtate de Marea Britanie nu s-a purtat pe teritoriul irlandez),
în timp ce Danemarca a reuºit ºi ea sã evite angajamentele militare dupã înfrângerea din
1864. Serbia a fost relativ feritã în perioada suzeranitãþii otomane (1815-1876), dar apoi a
fost angajatã în mai multe rãzboaie istovitoare (1876-1878, 1885, 1912-1913). Teritoriile

361. Palairet 1997: 2.
362. Mitul primatului Transilvaniei este rareori discutat critic în istoriografie. Un set de aprecieri

nuanþate, care însã nu repun în discuþie performanþa economicã de dinainte de 1918, la Mitu
2006: 86-101.
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româneºti au avut în general o situaþie diferitã. Ele au fost angajate direct sau indirect într-o
multitudine de conflicte militare, dar distrugerile materiale au fost mai mari în timpul
luptelor din Transilvania din timpul revoluþiei din 1848-1849 decât în timpul diverselor
rãzboaie ruso-otomane care s-au purtat ºi în Principate, respectiv România (1806-1812,
1828-1829, 1853-1856, 1877-1878); dacã avem în vedere ºi lungile perioade de pace
(Austro-Ungaria a evitat rãzboaiele în toatã perioada 1866-1914, la fel ca ºi statul român
dupã 1878, participarea la al doilea rãzboi balcanic fiind extrem de scurtã ºi lipsitã de
distrugeri materiale pe teritoriul românesc), atunci putem aprecia mai bine faptul cã, mai
ales în jumãtatea de secol de dinainte de primul rãzboi mondial, condiþiile au fost favorabile
acumulãrii de bogãþie ºi creºterii economice. Alte funcþii ale statului, care au impact asupra
performanþei economice, sunt cea de reglementare ºi cea redistributivã. Aceste funcþii s-au
amplificat în secolul al XIX-lea, dar relaþia lor cu performanþa economicã nu este univocã
ºi nici uºor de evaluat. În ceea ce priveºte funcþia de reglementare, ne vom mulþumi sã
apreciem cã în general diversele legiuiri ale secolului al XIX-lea au contribuit la crearea
unui cadru normativ conform cu cerinþele unei dezvoltãri economico-sociale moderne, fãrã
a intra în discuþia potenþial nesfârºitã dacã diversele reglementãri concrete au fost potrivite
sau dacã alte reglementãri ar fi avut o eficacitate superioarã363. În ceea ce priveºte funcþia
redistributivã, în general statele au luat resurse de la agenþii economici ºi le-au folosit în cea
mai mare parte pentru activitãþi fãrã legãturã cu potenþialul economic364. Astfel, în România
veniturile prelevate de stat au crescut de la 5-7 lei/locuitor în prima parte a anilor 1860 la
o medie de circa 30 lei/locuitor în anii 1910-1914365, dar în aproape toatã perioada dintre
aceste douã repere temporale suma cheltuielilor pentru funcþionarea aparatului de stat ºi
pentru plata datoriei publice au fost superioare sumei investiþiilor în economie, învãþãmânt,
culturã ºi sãnãtate366. În cazul Serbiei, predominarea cheltuielilor pentru aparatul de stat ºi
pentru plata datoriei publice a fost încã ºi mai categoricã, suma lor depãºind cu regularitate

363. Vom menþiona totuºi opinia lui Michael Palairet despre instituþiile ºi reglementãrile produse
în statele balcanice dupã eliberarea de sub stãpânirea otomanã: �Desigur, þãrile balcanice
erau mult mai sofisticate instituþional în 1914 decât fuseserã în anii 1860, dar ele erau
probabil, exceptând Bosnia, mai sãrace ºi mai puþin productive. Nu se va argumenta cã
instituþiile create de noile state balcanice au fost direct responsabile pentru declinul economic,
dar se va argumenta cã acelea existente în teritoriile otomane înainte de 1878 furnizaserã un
cadru mult mai eficient� (Palairet 1997: 2).

364. Holm Sundhaussen leagã în felul urmãtor funcþia redistributivã a statului de construirea
sistemului instituþiilor moderne: �Înfiinþarea ºi extinderea instituþiilor a sustras societãþii
resurse rare [în context este vorba atât de resurse financiare, cât ºi de resurse de competenþe,
adicã de atragerea unei pãrþi a elitelor spre funcþii de stat, în dauna activitãþilor economice
ºi a altor ocupaþii socialmente utile � notã BM] ºi le-a dirijat spre canale neproductive [...]
Economia instituþionalistã vorbeºte în acest context de «costuri de tranzacþie». În þãrile
balcanice costurile de tranzacþie au depãºit cu mult (ca urmare a supraocupãrii cu personal a
aparatului instituþional ºi a ineficienþei acestuia) capacitatea economicã a societãþilor res-
pective� (Sundhaussen 1994b: 54).

365. Axenciuc: III, 630-631. Mai grav încã este faptul cã aproape întreaga creºtere s-a realizat pe
seama impozitelor indirecte, în timp ce impozitele directe, care reprezentau iniþial cam douã
treimi din povara fiscalã, au crescut doar foarte puþin, de la 3,84 lei/locuitor în 1863 la 5,45 lei/
locuitor în 1913/1914 (sub o ºesime din povara fiscalã totalã) (Axenciuc: III, 626).

366. Axenciuc: III, 661-662. Excepþie au fost anii 1891/1892 ºi 1892/1893, cu investiþii foarte
mari în economie, îndeosebi în construirea podului de la Cernavodã (Axenciuc: III,: 657).
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douã treimi din totalul cheltuielilor bugetare367. Cheltuielile militare au reprezentat principalul
capitol al ieºirilor bugetare chiar ºi în cazul Danemarcei, unde însã povara fiscalã a fost
relativ mai micã decât în þãrile balcanice, iar cheltuielile pentru educaþie au avut o pondere
superioarã368. Mai mult, în toate þãrile cea mai mare parte a sumelor alocate economiei s-a
dus spre investiþii de infrastructurã, îndeosebi spre construirea de cãi ferate; cum problemele
de oportunitate ºi eficienþã economicã ale construirii cãilor ferate le-am discutat mai sus, în
capitolul II.2.5, aici ne vom mulþumi sã observãm avantajul comparativ al Danemarcei ºi
Irlandei, care, datoritã particularitãþilor geografice care le ofereau un acces mai facil la
comunicaþiile maritime, au depins mai puþin de relativ costisitoarele cãi ferate.

În discuþia mai generalã asupra implicaþiilor retardãrii economice asupra procesului de
industrializare, Alexander Gerschenkron a susþinut cã în þãrile înapoiate economic forþele care au
realizat industrializarea în þãrile dezvoltate (întreprinzãtorii capitaliºti ºi bãncile) sunt prea slabe,
ºi în consecinþã statul ºi-a asumat rolul decisiv în procesul de industrializare369. Serbia ºi
România s-ar încadra ºi ele în acest tip de dezvoltare industrialã stimulatã de stat, protecþionismul
vamal ºi legile de încurajare a industriei fiind argumente la îndemânã în acest sens. Cu toate
acestea, trebuie sã observãm cã nici Serbia, nici România nu au reuºit în procesul de
industrializare înainte de 1914. Potrivit lui Iván T. Berend ºi György Ránki, eºecul industrializãrii
din þãrile balcanice nu s-a datorat tipului politicilor de stat, ci faptului cã în aceste þãri �stimulii
externi fiind atât de slabi ºi contradictorii, factorii interni ºi veniturile fiind atât de inadecvate,
intervenþia statului a funcþionat în mod necesar într-un vacuum ºi a fost condamnatã la ine-
ficacitate�370. Dincolo de aceastã observaþie, ºi spre deosebire de alte þãri periferice precum
Rusia, Italia sau Ungaria371, teoria lui Gerschenkron cu privire la rolul statului în dezvoltarea
industrialã nu se aplicã în nici una dintre þãrile periferice studiate de noi372.

În concluzie, statele din þãrile studiate de noi nu au avut un rol de stimul al industrializãrii
în secolul al XIX-lea, iar funcþia lor redistributivã mai degrabã a inhibat dezvoltarea
economicã prin drenarea resurselor dinspre economie spre alte sectoare sociale373. Totuºi,

367. Sundhaussen 1989a: 492-493.
368. Johansen 1987: 11-12.
369. Esenþialul acestui argument a fost deja formulat în Gerschenkron 1952; ideile au fost apoi

amplificate în cele 14 studii grupate în Gerschenkron 1962.
370. Berend, Ránki 1982: 72.
371. Berend, Ránki 1982: 66-71.
372. Despre eºecul politicilor statului în România ºi Serbia am discutat mai sus; în cazul Danemarcei,

Gerschenkron considerã cã preocuparea redusã pentru industrie îºi are originea în precaritatea
resurselor naturale pentru o dezvoltare industrialã (cãrbune, minereuri etc.) ºi în profiturile
care puteau fi obþinute din specializarea agricolã pentru satisfacerea pieþei britanice (Gerschenkron
1952: 119). Deºi alþi istorici au evidenþiat progresele industriale ale Danemarcei dupã 1890,
trebuie observat pe de o parte cã industria a avut în aceastã þarã o pondere în produsul intern
brut mai micã ºi decât agricultura, ºi decât serviciile (vezi supra, capitolul II.3.1), ºi pe de altã
parte cã indicele de industrializare al Danemarcei a fost relativ modest în context internaþional,
situându-se în 1913 la 73% din media europeanã (Bairoch 1982: 330).

373. Iván T. Berend ºi György Ránki evidenþiazã ºi faptul cã împrumuturile externe la care au
apelat statele balcanice dupã 1860 nu au servit cu adevãrat creºterii economice, ci au fost
utilizate mai ales pentru a construi armate moderne ºi aparatele administrative ale noilor
state-naþiune; mai mult, pentru plata datoriilor au trebuit apoi mãrite impozitele, redu-
cându-se posibilitãþile de investiþii ºi consumul intern, astfel încât folosirea neproductivã a
sumelor împrumutate din exterior a devenit �o grea povarã asupra economiei fãrã a aduce
vreun profit direct� (Berend, Ránki 1982: 125).
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poate cã felul nostru de a privi lucrurile este eronat. Poate cã ar trebui sã pornim de la
partea plinã a paharului ºi sã vedem nu neapãrat în ce domenii statul nu a avut impact, ci
mai ales dacã statul a contribuit sau nu la performanþa superioarã a Danemarcei faþã de
celelalte þãri europene în general, ºi faþã de þãrile periferice studiate de noi în special. Or,
meritele în succesul economic al Danemarcei în secolul al XVIII-lea nu au aparþinut cu
adevãrat politicienilor. Chiar ºi în momentul de crizã din timpul depresiunii de dupã 1873,
când Danemarca s-a adaptat remarcabil prin trecerea de la exportul de cereale la specializarea
în prelucrarea produselor animaliere, iniþiativa nu a venit de la guvernul central; dimpotrivã,
în aceastã perioadã, când principalul lider politic a fost Jacob Brønnum Scavenius Estrup
(prim-ministru în anii 1875-1894), ºansa economiei daneze a fost mai degrabã blocajul
politic, dezacordurile dintre cele douã camere ale Parlamentului împiedicând concretizarea
iniþiativelor marilor proprietari funciari, sprijiniþi de guvern, de a vota trecerea la protec-
þionism374. Desigur, oamenii politici au contat foarte mult în reformele daneze de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea, dar în secolul al XIX-lea dezvoltarea economicã a Danemarcei a
fost facilitatã mai degrabã de slãbiciunea statului, de faptul cã acesta nu a fost capabil sã
preleveze o parte mai mare din produsul social, cã a interferat într-un mod relativ limitat cu
economia ºi cã în momentul de crizã nu a fost capabil sã formuleze o politicã economicã ce
ar fi putut sã împingã în direcþii greºite evoluþia economicã a þãrii.

Cazul danez este însã exemplar ºi dintr-un alt punct de vedere. Când am evocat slãbiciunea
statului, ne-am referit la slãbiciunea puterii centrale ºi nu am discutat eficacitatea relativã a
instituþiilor de la nivel substatal. Or, dupã cum insistã Holm Sundhaussen, instituþiile
intermediare de la nivel substatal au avut un rol crucial în procesul de modernizare, în
ridicarea nivelului general de competenþe la nivelul societãþii ºi în adaptarea comportamentelor
economice la constrângerile lumii moderne375. Rolul acestor instituþii, al experienþei acumulate
în administraþia localã ºi în consiliile parohiale, al sistemului educativ, al înaltelor ºcoli
populare, al Societãþii Regale de Agriculturã, al Comitetului de Stat pentru Cultura Plantelor
(Statens Planteudvalg, întemeiat în 1898) ºi al multor asociaþii de diverse feluri a fost crucial
în sporirea capitalului social al unei mari pãrþi a societãþii daneze. Dieter Senghaas gene-
ralizeazã astfel însemnãtatea acestor acumulãri în dezvoltarea economicã a Danemarcei:

În dezvoltarea ridicatã a capitalului invizibil � condiþionatã de o alfabetizare timpurie
ºi largã, de edificarea unor instituþii de educaþie superioarã inclusiv ºcoli profesionale,
ºcoli superioare populare, universitãþi tehnice ºi universitãþi de formaþie generalã, a
unor centre de cercetare ºi laboratoare private ºi de stat � rezidã unul dintre motivele
pentru capacitatea ridicatã de adaptare, inovare ºi transformare a acestor societãþi.
Este utilizatã ºi cunoaºterea deja disponibilã din societãþi mai dezvoltate. Se dezvoltã
însã ºi capacitãþi locale, pe baza cãrora cunoaºterea strãinã este valorificatã productiv
ºi sunt realizate inovaþii ºtiinþifice ºi tehnologice. În dezvoltarea acestor competenþe
este unul dintre motivele pentru progresele crescânde ale productivitãþii ºi pentru
capacitatea durabilã a unor mici societãþi sãrace în resurse ºi orientate spre export de a
face faþã concurenþei [internaþionale � BM]. Ceea ce lipseºte sau devine rar în domeniul
resurselor materiale este deseori înlocuit prin mobilizarea resurselor imateriale376.

374. Menzel 1988: 222-224; Bohn 2001: 105; Jones 1986: 66-67.
375. Sundhaussen 1994b: 46-54.
376. Senghaas 1982: 252. Referindu-se la eºecul modernizãrii agricole în þãrile sud-est europene,

Holm Sundhaussen puncteazã ºi el cã pentru multe ameliorãri nu era nevoie de mult capital
material, ci în primul rând de cunoºtinþe ºi de disponibilitatea de a schimba modul de culturã
(Sundhaussen 1989b: 56).
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Ajunºi în acest punct, este uºor sã considerãm cã Danemarca a beneficiat de un specific
social ºi cultural intrinsec superior celorlalte þãri periferice studiate de noi, cã succesul sãu
relativ era predeterminat de acest specific, la fel ca ºi eºecul Serbiei ºi României. Aceastã
observaþie confirmã concluzia lui Lars G. Sandberg, potrivit cãruia capitalul uman a fost
factorul crucial care a determinat succesul/insuccesul relativ al þãrilor rãmase în urmã
din punct de vedere economico-social în secolele XIX-XX. Concret, dacã în þãrile care au
dispus de un capital uman considerabil adaptarea la cerinþele economiei moderne a fost
realizatã în condiþii relativ bune, în þãrile unde capitalul uman era deficitar, aceasta �a
constituit o frânã serioasã în calea modernizãrii/industrializãrii rapide, deoarece atât
producþia localã rapidã, cât ºi importul pe scarã largã al capitalului uman sunt foarte
ineficiente, cel puþin atunci când sunt comparate cu producþia sau importul de capital
fizic�377. Pe de altã parte, deficitul capitalului uman a fãcut ca în respectivele societãþi
productivitatea din sectoarele neindustriale sã stagneze, ceea ce a fãcut ca mobilizarea de
resurse pentru dezvoltarea industrialã, pentru realizarea unor infrastructuri moderne, pentru
construcþia statului ºi/sau pentru ridicarea nivelului educativ sã necesite o comprimare a
nivelurilor de consum ale majoritãþii populaþiei, realizabilã numai în condiþiile unei inter-
venþii coercitive a statului378. În fine, observaþiile generale ale lui Sandberg despre ampli-
ficarea fenomenelor de ineficienþã economicã prin acþiunea redistributivã a statului se
potrivesc destul de bine cu situaþiile concrete din Serbia ºi România secolului al XIX-lea.

Cu toate acestea, este poate prea facil sã considerãm cã diferenþa de capital uman de la
începutul secolului al XIX-lea este un factor suficient în explicarea performanþei diferite a
þãrilor studiate de noi de-a lungul acestui secol. Desigur, în tot secolul al XIX-lea nivelul
mediu de competenþe al þãranilor danezi a fost superior celui al celor irlandezi, români sau
sârbi. Cu toate acestea, nu trebuie sã idilizãm nivelul cultural al locuitorilor Danemarcei la
începutul secolului al XIX-lea. Palle Ove Christiansen, care a studiat în detaliu evoluþia unei
comunitãþi rurale daneze în ultimele trei secole, ne avertizeazã însã asupra riscului de a
proiecta prea departe în trecut imaginea unor þãrani danezi cultivaþi, raþionali ºi eficienþi
economic:

Este adevãrat cã fermierii liberi danezi, cu fermele lor mari, cu educaþia lor bunã ºi
cu accesul lesnicios la auxiliari ieftini, au devenit un element cu adevãrat esenþial în
modernizarea Danemarcei. Cu toate acestea, aceasta nu a fost un element universal, ci
o secvenþã de creºtere extrem de specificã, ce a culminat în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea ºi a avut loc în circumstanþe strategice ºi comerciale excepþional de bune
pentru agricultura danezã. Suntem tentaþi sã uitãm cã înainte de 1800 peste jumãtate
dintre þãrani nu aveau calitãþile mai sus menþionate. O mare parte dintre ei pot fi
consideraþi fataliºti. Ei mâncau, beau, luptau ºi înºelau � la fel ca þãranii din multe alte
locuri din Europa379.

Dacã acceptãm cã þãranii danezi au dobândit cea mai mare parte dintre calitãþile mult
lãudate de economiºti, antropologi ºi sociologi abia în secolul al XIX-lea, atunci trebuie sã
ne întrebãm: ce factori au determinat ºi condiþionat aceastã evoluþie diferitã de cea a
þãranilor din celelalte þãri europene? În opinia noastrã, doi factori au fost esenþiali în a

377. Sandberg 1982: 696.
378. Sandberg 1982: 696-697.
379. Christiansen 1996: 577. Un observator francez consemna ºi el la începutul secolului

al XIX-lea opinii critice despre lucrãtorii danezi: �Lucrãtorii noºtri sunt scumpi, lucreazã
încet ºi deseori prost ºi fãrã gust� (citat în Bairoch 1976a: 264, nota 7).
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oferi þãranilor danezi ºansa unui progres rapid în secolul al XIX-lea: unul a fost
structura de proprietate fixatã în liniile sale esenþiale prin reformele de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea, iar celãlalt a fost capacitatea de a acumula încã din prima
jumãtate a secolului al XIX-lea venituri din exporturi, care apoi au putut fi investite în
capitalul uman ºi în dotarea tehnicã a fermelor. Nu vom mai discuta acum despre structura
de proprietate din mediul rural, caracterizatã prin ponderea mare a loturilor consolidate,
relativ mari, precum ºi prin existenþa unui proletariat rural lipsit aproape cu totul de
pãmânt. Vom evidenþia însã câþiva dintre factorii care i-au permis Danemarcei sã profite de
conjunctura comercialã din al doilea ºi al treilea sfert al secolului al XIX-lea ºi sã acumuleze
resurse din exporturi într-o mãsurã incomparabil mai mare decât Principatele Române sau
Serbia. Esenþialã a fost creºterea producþiei cerealiere, care a ajuns încã înainte de mijlocul
secolului al XIX-lea la medii de peste 1.200 kg pe locuitor380. Existenþa disponibilului de
export nu garanta însã ºi valorificarea convenabilã a acestuia. Cererea de cereale din al
doilea sfert al secolului al XIX-lea, deºi în creºtere pe ansamblu, a cunoscut mari fluctuaþii
de la un an la altul, amplificate de politica vamalã britanicã (regimul scãrii mobile la taxele
de import pentru cereale). În condiþiile unei previzibilitãþi reduse, Danemarca a beneficiat
de relativa proximitate faþã de piaþa britanicã381, proximitate care reducea atât costurile de
transport, cât ºi timpul de afluire a cerealelor; pe de altã parte, în anii când cerealele nu
erau cerute pe pieþele externe ºi preþul era mai scãzut, agricultorii danezi au învãþat sã evite
pierderile prin furajarea sporitã a unui numãr mai mare de animale, care apoi erau exportate
spre Germania ºi Þãrile de Jos. În felul acesta, Danemarca a reuºit încã din anii 1830 sã fie
prezentã semnificativ pe piaþa alimentarã englezã, cea mai dinamicã de-a lungul întregului
secol al XIX-lea, ºi, deºi depãºitã în cantitãþi brute de þãri precum Germania, Rusia ºi Italia,
le surclasa pe acestea atunci când evaluãm exporturile pe cap de locuitor382. Astfel,
exporturile daneze de la sfârºitul anilor 1830 se ridicau deja la echivalentul a circa 7 grame
aur fin/locuitor, în timp ce Principatele Române exportau puþin sub echivalentul a 3 grame
aur fin/locuitor, iar Serbia echivalentul a doar circa 2,5 grame aur fin/locuitor383. Ulterior,
volumul exporturilor a crescut considerabil, dar superioritatea danezã s-a menþinut, ex-
porturile daneze pe cap de locuitor fiind (cu variaþii conjuncturale) de 2,5-4 ori mai mari
decât cele româneºti ºi de 2,7-6,5 ori mai mari decât cele sârbeºti384. Chiar dacã nu toate
aceste venituri au fost investite în capitalul uman sau în progresul tehnic al gospodãriilor
agricole, este evident cã ele au consolidat încã de timpuriu capacitatea economicã a
agricultorilor danezi.

Orientarea spre export s-a dovedit astfel esenþialã pentru succesul economic al Danemarcei
în secolul al XIX-lea385. Totuºi, aceasta nu este o explicaþie suficientã pentru performanþa
superioarã a Danemarcei comparativ cu România, Serbia ºi Irlanda. Potrivit calculelor lui

380. Christensen 1999.
381. Paul Bairoch considerã ºi el la un mod mai general cã �distanþa în raport cu þara-leagãn a

revoluþiei industriale� a avut un rol important în diferenþierea performanþei economice a
diverselor þãri europene în secolul al XIX-lea (Bairoch 1997: II, 248).

382. Bairoch 1976a: 263-264.
383. Aceste cifre au fost calculate de noi pornind de la informaþiile existente pentru exporturile

acestor þãri din: Menzel 1988: 169; Sutã 1996: 77 � capitol de Maria Mureºan; Sundhaussen
1989a : 339.

384. Bairoch 1997 II: 308; Hanson 1986: 93; Axenciuc: III, 361; Sundhaussen 1989a: 340.
385. Bairoch 1976a: 263-266. Vezi ºi discuþia mai generalã despre orientarea spre export a þãrilor

mici în Senghaas 1982: 147-241.
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Paul Bairoch386 ºi John R. Hanson II387, cãtre 1910 Danemarca ºi România erau economii
tipice de export, depãºind media europeanã atât la nivelul valoric al exporturilor pe cap de
locuitor, cât ºi în ceea ce priveºte ponderea exporturilor în produsul naþional brut; în
schimb, Serbia se plaseazã la ambii indicatori sub media europeanã. Tot ca economie de
export ar trebui clasificatã ºi Irlanda, care, din cauza faptului cã se afla sub stãpânire
britanicã, nu este inclusã în comparaþiile internaþionale mai sus menþionate, dar care îºi
trimitea o mare parte a producþiei pe piaþa englezã. Relaþiile externe ale acestor þãri erau
tipice pentru economiile periferice, exportatoare de produse agricole (cereale, animale vii,
produse animaliere) ºi materii prime (petrolul românesc) ºi importatoare de produse industriale.
Ele au fost favorizate în orientarea lor spre exportul de produse agricole de fertilitatea relativ
ridicatã a solului, incomparabil mai mare decât cea a þãrilor din Europa sudicã388. Aici însã se
opresc asemãnãrile ºi încep diferenþierile. Faptul cã Danemarca a reuºit sã câºtige mult mai
mult din exporturi în faza I (anii 1820-1873) i-a îngãduit sã fie mai bine pregãtitã pentru a face
faþã crizei de dupã 1873. Factorul timp a avut ºi el un rol important. Aceastã lungã perioadã
de acumulãri consistente a îngãduit valorificarea investiþiilor în educaþie � care în general cer
timp � ºi în general creºterea capacitãþii economice a fermierilor danezi.

Schimbarea de conjuncturã comercialã de dupã 1873 a reprezentat o serioasã sfidare
pentru þãrile europene exportatoare de cereale. Unele, precum România, au încercat sã
compenseze scãderea preþurilor prin sporirea cantitãþilor exportate sau accentuându-ºi
orientarea cerealierã. Altele, precum Danemarca, ºi-au restructurat producþia agricolã ºi
felul de a participa la diviziunea internaþionalã a muncii, gãsindu-ºi alte niºe pe piaþa
mondialã. Studiile de economie comparativã a dezvoltãrii considerã cã felul în care diversele
economii de export au rãspuns crizelor care au afectat principalele lor mãrfuri comer-
cializabile a fost decisiv în diferenþierea performanþei lor economice. Astfel, Ulrich
Menzel acceptã ideea cã þãrile mici pot ºi trebuie sã profite de avantajele comparative pentru
a valorifica prin exporturi factorii economici de care dispun, dar atrage imediat atenþia
asupra faptului cã �pentru a evita subdezvoltarea rezultatã din acest tip de exporturi, este
decisiv ca aceste avantaje comparative sã nu fie privite static, deci ca date odatã pentru
totdeauna, ci sã fie dinamizate. Pentru aceasta este necesar ca, prin adãugarea în þarã a cât
mai multã valoare mãrfurilor de export, prin ridicarea continuã a calificãrii forþei de muncã
ºi prin atingerea unui nivel de expertizã tehnicã specializatã în producþia ºi prelucrarea
produselor de export, poziþia pe piaþa mondialã a þãrii respective sã fie modificatã durabil
în direcþia unor trepte superioare de prelucrare, ponderea produselor primare în coºul de
export sã fie scãzutã tendenþial ºi sã se câºtige capacitatea de concurenþã internaþionalã
inclusiv în domenii tehnologice de niºã din sectorul producþiei bunurilor de investiþii�389.
Formularea lui Menzel surprinde destul de bine ceea ce a realizat Danemarca în ultimul
sfert al secolului al XIX-lea, ridicând nivelul de prelucrare (ºi valoarea) bunurilor sale
principale de export de la cereale ºi animale vii la unt, conserve de carne, mezeluri,
brânzeturi ºi ouã, ºi dobândind expertizã tehnologicã superioarã în producerea unora dintre
utilajele necesare industriei alimentare (separatorul cu centrifugã). Paul Bairoch atrage

386. Bairoch 1976a: 79-80.
387. Hanson 1986: 86-96.
388. În discuþia asupra retardãrii Spaniei ºi Portugaliei, Gabriel Tortella insistã � pe lângã factorii

socioculturali � ºi asupra particularitãþilor climei ºi solului din aceste þãri, care au frânat
implementarea îmbunãtãþirilor specifice revoluþiilor agricole moderne ºi a fãcut ca agricultura sã
nu fie un factor de progres economic în aceste þãri în secolul al XIX-lea (Tortella 1994: 5-10).

389. Menzel 1988: 577.
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atenþia asupra faptului cã pentru Danemarca trecerea la prelucrarea produselor animaliere
nu a fost o noutate absolutã, ci intensificarea unei orientãri existente anterior390; de fapt,
prin aceastã observaþie este evidenþiatã, odatã mai mult, însemnãtatea acumulãrilor de
dinainte de 1873 pentru adaptarea reuºitã din ultimul sfert al secolului al XIX-lea.

Reuºita sectorului de export este însã numai o parte a explicaþiei succesului danez. Dieter
Senghaas aratã cã în fond creºterea sectorului de export este comunã majoritãþii economiilor
periferice. Pentru depãºirea statutului de periferie ºi promovarea în rândul þãrilor dezvoltate a
fost nevoie de evitarea dezvoltãrii izolate a sectorului de export ºi de realizarea unui set larg
de conexiuni cu celelalte sectoare ºi ramuri economice , astfel încât veniturile obþinute din
export sã fie relativ larg distribuite în societate ºi sã dinamizeze ansamblul economiei391.
Pornind de la teoria impactului produselor de export asupra creºterii economice (staple
theory of growth) enunþatã de Harold Innis pentru istoria economicã a Canadei, Dieter
Senghaas enumerã diversele tipuri de efecte de antrenare pe care le poate induce sectorul de
export: efecte de antrenare în amonte (infrastructurã; în cazul exportatorilor agricoli,
producþia de maºini agricole, îngrãºãminte etc.); efecte de antrenare în aval (industrii de
prelucrare etc.); efecte de antrenare a cererii finale de mãrfuri (depinde de distribuþia
veniturilor din export pentru structurarea cererii interne de bunuri de consum ºi chiar de
mijloace de producþie; de obicei, distribuþiile mai egalitare ale veniturilor genereazã cerere
de bunuri masive, mai uºor de produs local, în timp ce distribuþiile inegalitare privilegiazã
importurile de produse de lux); efecte fiscale (redistribuþia de venituri spre sectoare cu rol
de stimul al dezvoltãrii economice ºi sociale)392. Este ceea ce a reuºit Danemarca prin
dezvoltarea industriei alimentare ºi electrotehnice, a transporturilor, a sistemului de învãþãmânt
ºi a îngrijirii sãnãtãþii. Chiar dacã înainte de 1914 nu ajunsese la o evoluþie economicã
autocentratã � prosperitatea sa depindea încã într-o mãsurã foarte mare de piaþa britanicã �
Danemarca realizase o integrare economicã ºi socialã internã apreciabilã, care îi conferea
prosperitate ºi o capacitate ridicatã de a face faþã variaþiilor conjuncturii internaþionale.
Discutând evoluþia þãrilor axate pe exporturi în secolele XIX-XX, Dieter Senghaas aratã cã
numai unele dintre aceste þãri au reuºit sã devinã economii coerente, integrate (þãrile
scandinave, Elveþia, Canada, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandã), în timp ce altele
(Argentina, Uruguay, Ungaria, România) au eºuat, deºi conjunctura de pe pieþele interna-
þionale pãrea cã le favorizeazã la fel de mult ca ºi pe celelalte393. El argumenteazã cã factorii
decisivi pentru înscrierea diferitelor þãri pe una sau cealaltã dintre traiectorii au fost:

� gradul de distribuþie a resurselor/veniturilor în societate încã de la începutul dezvoltãrii
sectorului de export; doar o distribuþie relativ echilibratã a asigurat condiþii pentru
antrenarea ansamblului societãþii în procesul de modernizare, pentru ridicarea nivelului de
prelucrare al produselor de export ºi pentru dezvoltarea unei pieþe interne diversificate394;

390. Bairoch 1976a: 264.
391. Senghaas 1982: 224.
392. Senghaas 1982: 217.
393. Senghaas 1982: 248.
394. Senghaas 1982: 249-251. Paul Bairoch insistã ºi el asupra însemnãtãþii unui raport echilibrat

între oameni ºi resurse (Bairoch 1997: II, 249), iar Ulrich Menzel considerã cã o condiþie
necesarã pentru depãºirea periferialitãþii economice a fost transformarea radicalã ºi timpurie
a structurii agrare, deoarece �numai absenþa unei prea mari concentrãri a proprietãþii funciare
sau a unei pulverizãri a exploataþiilor agricole garanteazã posibilitatea ca þãranii sã dispunã
de motivaþia ºi mijloacele sã modernizeze agricultura ºi ca veniturile agrare, mai ales cele
provenite din sectorul de export, sã fie astfel împãrþite încât sã ia naºtere o cerere comercialã
pentru bunuri de larg consum� (Menzel 1988: 578).
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� nivelul de competenþe (capitalul uman), atât la începutul evoluþiei ca economie de
export, cât ºi de-a lungul evoluþiei ulterioare, ºi îndeosebi în momentele de rãscruce a
dezvoltãrii395;

� capacitatea de a realiza o mutaþie la nivelul raporturilor de putere, respectiv ca
factorii de putere din sectorul de export sã piardã/cedeze puterea politicã altor grupuri
sociale, mai intern orientate; deºi aceastã mutaþie poate îmbrãca o multitudine de forme
ºi cuprinde diverse tipuri de coaliþii politice, esenþialã este creºterea capacitãþii de
autoreglare ºi autocentrare a societãþilor respective396.

� capacitatea de a lua autonom decizii de politicã economicã, respectiv capacitatea de
a trece la momentul oportun de la politici asociative faþã de economia mondialã la
politici selectiv-disociative faþã de aceasta397.
Chiar ºi numai enumerarea acestor factori este suficientã pentru a înþelege de ce România

nu a putut valorifica boomul agricol ºi apoi pe cel petrolier ºi a rãmas relativ subdezvoltatã
economic în context european. Condiþiile considerate decisive de cãtre Dieter Senghaas au
lipsit în cea mai mare parte a secolului al XIX-lea, ºi doar capacitatea de a lua autonom
decizii de politicã economicã a fost dobânditã într-o oarecare mãsurã la mijlocul anilor
1880, când s-a trecut la protecþionism (ceea ce nu a fost opþiunea cea mai potrivitã pentru
o þarã cum era România). În schimb, structura socialã polarizatã, nivelul mediocru de
competenþe ºi sistemul politic dominat de marii proprietari funciari au rãmas realitãþi
predominante pânã la izbucnirea primului rãzboi mondial, iar rezolvarea lor parþialã în
perioada interbelicã avea sã fie, dupã cum vom vedea, mult prea târzie. O observaþie
similarã putem face ºi cu privire la Irlanda, cu menþiunea cã aceasta a reuºit ceva mai bine
în atenuarea polarizãrii sociale ºi în dezvoltarea capitalului uman, dar în schimb nu a dispus
de capacitatea de a-ºi defini singurã politica economicã. Nu în cele din urmã, Serbia a fost
în prea micã mãsurã o economie de export, ºi deºi a dispus de o structurã socialã relativ
egalitarã, nu a reuºit sã-ºi îmbunãtãþeascã nivelul de competenþe economico-sociale ºi în
general a plãtit preþul unei integrãri prea slabe în economia mondialã.

Înainte de a încheia, ne putem întreba în ce mãsurã eºecul României, al Serbiei ºi chiar
al Irlandei era pre-determinat de situaþia de la începutul secolului al XIX-lea sau respon-
sabilitatea eºecului revine unor politici greºite de-a lungul acestui secol? La aceastã întrebare
nu putem da un rãspuns univoc. În mod clar, structurile economico-sociale existente la
începutul secolului al XIX-lea, ºi mai ales nivelurile iniþiale ale productivitãþii agricole ºi
ale pregãtirii capitalului uman, precum ºi determinãrile geografice au împiedicat Principatele
Române ºi Serbia sã profite cu adevãrat de conjunctura agricolã din anii 1820-1873, iar
factorii politici nu puteau schimba imediat ºi radical aceastã situaþie. Pe de altã parte însã,
politicile promovate de elite au fost departe de nevoile reale ale dezvoltãrii economice, prea
puþin eficiente în ridicarea nivelului productivitãþii agricole, în diversificarea structurii
economice ºi în ridicarea nivelului de competenþe al majoritãþii populaþiei. În ceea ce
priveºte România, ºansa unei cotituri pozitive în dezvoltare a fost ratatã în anii 1860 ºi 1870,
când s-ar fi putut impune o structurã socialã mai favorabilã dezvoltãrii ºi când încã s-ar fi
putut diversifica fãrã prea mari costuri sociale baza economicã a þãrii. Ulterior, scãderea
preþurilor agricole a micºorat marjele de manevrã, iar accentuarea profilului cerealier al
þãrii ºi pauperizarea unei mari pãrþi a þãrãnimii a creat o nouã dependenþã de cale, împingând
þara spre o dezvoltare distorsionatã, de tip periferic. Redresarea conjuncturii externe ºi

395. Senghaas 1982: 251-252. Opinii convergente la Bairoch 1997: II, 249 ºi Menzel 1988: 579.
396. Senghaas 1982: 252-253.
397. Senghaas 1982: 253-254.
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avântul economic din anii 1900-1914 a venit prea târziu, într-un moment când epuizarea
resurselor de creºtere agricolã, presiunea demograficã ºi tensiunile sociale fãceau ca orice
restructurare economico-socialã sã antreneze mari costuri ºi sã genereze importante re-
zistenþe. În concluzie, determinãrile istorice acumulate în timp au avut un rol decisiv
pentru menþinerea României, Serbiei ºi Irlandei la periferia economicã a Europei; pe
de altã parte, însã, elitele politice au perceput cu mare întârziere ºi în mod cu totul
parþial problemele economice reale ale acestor þãri, iar politicile promovate de ele au
fost de cele mai multe ori defazate (tardive), inadecvate ºi ineficiente.
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III. Epoca interbelicã

III.1. Contradicþiile lumii interbelice

Deºi în unele societãþi, inclusiv în România, existã încã tendinþe de a o privi ca o �epocã de aur�,
perioada interbelicã este judecatã extrem de sever de istorici. Eric Hobsbawm este tranºant:

Deceniile de la izbucnirea primului rãzboi mondial pânã la anii imediat urmãtori celui
de-al doilea rãzboi mondial au fost o epocã a catastrofei pentru aceastã societate. Timp de
patruzeci de ani s-a trecut de la o calamitate în alta. Au existat momente în care nici mãcar
conservatorii inteligenþi nu ar fi pariat pe supravieþuirea ei. A fost zguduitã de douã
rãzboaie mondiale, urmate de douã valuri de rebeliune ºi revoluþie globalã, care au adus la
putere un sistem ce susþinea cã este alternativa istoric predestinatã a societãþii burgheze
capitaliste [...] Mai mult chiar: o crizã economicã mondialã de o profunzime fãrã precedent
a îngenuncheat pânã ºi economiile celor mai puternice þãri capitaliste, pãrând sã fie
reversul instaurãrii unei singure economii mondiale, care reprezentase o cucerire atât de
remarcabilã a capitalismului liberal din secolul al XIX-lea. Chiar ºi Statele Unite, care
fuseserã scutite de revoluþii ºi rãzboaie, s-au aflat la un pas de prãbuºire. În timp ce
economia mergea împleticindu-se, instituþiile liberale au dispãrut practic între 1917 ºi 1942
din aproape întreaga lume, exceptând o fâºie din Europa, America de Nord ºi Australasia,
pe mãsurã ce fascismul ºi miºcãrile autoritare satelite ale acestuia câºtigau teren�1.

Verdictul istoricilor economiei este ºi el sever. Angus Maddison apreciazã: �Aceasta a
fost o erã profund tulburatã de rãzboi, depresiune ºi politici de a-þi ruina vecinii. A fost o
epocã deprimantã, al cãrei potenþial de creºtere a fost subminat de o serie de dezastre�2.
Comparaþia cu perioadele de creºtere de dinainte de 1914 ºi din primele decenii de dupã al
doilea rãzboi mondial este ºi ea defavorabilã epocii interbelice.

Tabelul III.1. Perioada interbelicã în comparaþie cu alte epoci istorice �
estimãri ale ritmurilor medii anuale de creºtere demograficã ºi economicã (%)

1. Hobsbawm 1994: 19-20 (traducere parþial modificatã prin confruntarea cu originalul englez).
2. Maddison 1995: 65.

 1870-1913 1913-1950 1950-1973 
Populaþia lumii 0,80 0,93 1,93 

Produsul global brut 2,11 1,82 4,90 
Produsul global brut/locuitor 1,30 0,88 2,92 

Sursa: Maddison 2003: 257, 260, 263.
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Scãderea ritmurilor de creºtere economicã în intervalul 1913-1950 este evidentã.
Desigur, s-ar putea invoca faptul cã decupajul cronologic este inechitabil, în sensul cã
intervalul 1913-1950 cuprinde în interiorul sãu ambele rãzboaie mondiale, în timp ce anii
1870-1913 ºi 1950-1973 au fost scutiþi de calamitãþi de amploare comparabilã. Dacã am lua
în considerare numai anii strict interbelici � intervalul 1919-1938, de exemplu � probabil cã
imaginea ar fi mult mai bunã. Totuºi, nu trebuie sã pierdem din vedere faptul cã din douã
decenii ale perioadei interbelice propriu-zise, ritmurile de creºtere din anii 1870-1913 au
fost depãºite numai în anii 1924-1929, iar creºterea realizatã în aceºti ani a fost apoi anulatã
în bunã mãsurã de Marea Crizã declanºatã în 19293. Nu în cele din urmã, datele referitoare
la media mondialã sunt evident mai bune decât cele care ar privi Europa sau pãrþi ale
continentului european. Faptul acesta nu trebuie sã ne mire: Europa a fost în centrul
ambelor conflagraþii mondiale, în timp ce alte pãrþi ale lumii au fost mai puþin sau deloc
afectate. De aceea, ritmurile sale de creºtere în perioada interbelicã au fost mult mai mici
ºi decât în anii premergãtori primului rãzboi mondial, ºi decât în restul lumii. Astfel,
produsul intern brut a crescut în anii 1913-1950 în Europa Apuseanã cu numai 1,19% anual
(faþã de 2,11% anual în 1870-1913), iar în Europa Rãsãriteanã cu numai 0,86% anual (faþã
de 2,33% anual în 1870-1913); media mondialã a fost în aceastã perioadã de 1,82% anual,
macroregiunea cea mai performantã fiind America Latinã cu 3,42% anual4. La nivelul
datelor pe cap de locuitor involuþia este mai puþin pronunþatã, dar la fel de evidentã. Astfel,
produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut în Europa Apuseanã cu 0,76% anual (faþã
de 1,33% în 1870-1913) ºi în Europa Rãsãriteanã cu 0,60% anual (faþã de 1,39% anual în
1870-1913), faþã de o medie mondialã de 0,88% anual5. În aceste condiþii, ponderea
Europei în cadrul lumii a scãzut considerabil. Astfel, populaþia Europei (incluzând Rusia
europeanã) reprezenta în 1913 circa 26% din populaþia lumii ºi sub 21% în 19506; produsul
intern brut realizat în Europa era în 1913 peste 44% din produsul global ºi sub 38% în
19507. Marele câºtigãtor au fost Statele Unite ale Americii, a cãror pondere în produsul
global brut a crescut de la 18,9% în 1913 la 27,3% în 19508. Trebuie totuºi sã observãm
faptul cã pânã ºi în momentele de vârf ale hegemoniei economice americane, volumul
economiei Statelor Unite ale Americii nu l-a depãºit pe cel însumat al economiilor tuturor
statelor europene. Pe de altã parte, deºi produsul intern brut pe cap de locuitor realizat în
medie în Europa era mai mic decât cel din Statele Unite ale Americii, el a rãmas sensibil
peste media mondialã9.

Dupã cum am arãtat deja, evoluþia economiilor europene din perioada interbelicã a
fost inegalã de la o þarã la alta ºi a cunoscut ample fluctuaþii în timp10.

Astfel, primii ani interbelici au fost dedicaþi refacerii dupã distrugerile primului rãzboi
mondial. Rãzboiul pricinuise nu numai ample pierderi umane ºi distrugeri materiale directe,

3. Maddison 1995: 68-69.
4. Maddison 2003: 260.
5. Maddison 2003: 263.
6. Maddison 2003: 258.
7. Maddison 2003: 261.
8. Maddison 2003: 261.
9. 216,9% din media mondialã pentru media þãrilor vest-europene în 1950 ºi egalã cu media

mondialã pentru media þãrilor est-europene în acelaºi an (Maddison 2003: 262).
10. Pentru prezentarea caracteristicilor generale ale evoluþiilor economice europene din perioada

interbelicã am folosit, acolo unde nu este explicit indicatã altã sursã, informaþiile din FEHE 5,
Handbuch VI, Svennilson 1954, Bairoch 1997: III, 7-103 ºi Crouzet 2000: 284-332.
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dar ºi o prãbuºire a producþiei agricole ºi industriale, fenomene de inflaþie (în unele þãri,
precum Germania, chiar de hiperinflaþie) ºi o reducere severã a comerþului internaþional.
Refacerea � complicatã de perturbãrile economice pricinuite de luptele sociale din multe
þãri, de adaptarea structurilor economice la noile frontiere, de problemele reparaþiilor ºi ale
datoriilor interaliate � a fost realizatã în momente diferite în diversele þãri europene; la
nivelul de ansamblu al continentului european, ea poate fi consideratã încheiatã în 1924.

A urmat în 1924-1929 o perioadã scurtã de avânt economic, analogã �prosperitãþii� din
Statele Unite. Majoritatea statelor au reuºit sã-ºi stabilizeze moneda, producþia a crescut
atât în industrie, cât ºi în agriculturã ºi, pentru singura datã în epoca interbelicã, rata de
creºtere a comerþului internaþional a fost mai mare decât creºterea produsului intern brut.
Dacã mai avem în vedere ºi fenomenele de destindere politicã � Pactul de la Locarno (1925)
ºi Tratatul Briand-Kellogg (1928) �, atunci putem considera cã dezvoltarea din aceºti ani
pãrea sã conducã ferm la depãºirea efectelor rãzboiului ºi la o revenire la direcþiile de
evoluþie existente înainte de 1914. Era însã o iluzie. Tendinþa de scãdere a preþurilor
cerealiere dupã 1925, politica deflaþionistã din multe þãri europene, care a limitat suplimentar
creºterea puterii de cumpãrare a unor largi segmente sociale, precum ºi acumularea unor
capacitãþi productive peste nivelul cererii solvabile la o multitudine de mãrfuri anunþau
iminenþa furtunii.

Declanºarea Marii Crize este îndeobºte legatã de prãbuºirea bursei de pe Wall Street,
New York, fiind invocate ca date istorice �joia neagrã� din 24 octombrie 1929 ºi �marþea
neagrã� din 29 octombrie 1929, când cursul acþiunilor a scãzut cu mai mult de 10% într-o
singurã zi. De fapt însã, scãderea severã a cursului acþiunilor a început încã din septembrie 1929,
iar perioadele de prãbuºire a cursului au alternat cu unele de redresare parþialã. Per total,
scãderea cursului acþiunilor a fost însã uriaºã, indicele Dow Jones coborând de la un maxim
istoric de 381,17, atins în 3 septembrie 1929, la un minim istoric de 41,22, la 8 iulie 1932,
deci sub 11% din nivelul de dinainte de crah11. Catastrofa bursierã a afectat finanþarea
ansamblului activitãþilor economice, iar scãderile succesive ale cererii ºi ale producþiei au
condus la extinderea dramaticã a ºomajului ºi la pauperizarea unor largi categorii sociale,
ceea ce a amplificat criza. Din cauza rolului dominant al Statelor Unite în economia
mondialã, criza a fost rapid exportatã în Europa, efectele cele mai grave fiind resimþite în
Germania, a cãrei refacere dupã primul rãzboi mondial depinsese într-o mãsurã considerabilã
de capitalurile americane. La crizã a contribuit ºi tendinþa multor state de a-ºi proteja
producãtorii împotriva concurenþei externe. Declanºatã de mãrirea taxelor de import în
Statele Unite (tariful Smoot-Hawley, intrat în vigoare în 1930), spirala protecþionistã a
continuat cu mãsuri retaliatorii ale majoritãþii puterilor industriale, cu trecerea la protec-
þionism � de fapt, la sistemul �preferinþelor imperiale� menite sã favorizeze legãturile cu
þãrile Commonwealth-ului � a Marii Britanii, pânã atunci campioana mondialã a liberului-schimb,
cu introducerea unor restricþii netarifare la importuri ºi cu abandonarea etalonului-aur ºi
declanºarea succesivã a unor devalorizãri competitive ale diverselor monede naþionale.
Declinul dramatic al comerþului internaþional a amplificat criza de supraproducþie relativã,
ºi a marcat întreaga perioadã pânã la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial. Multe state
au intrat în încetarea de plãþi, au redus cheltuielile pentru a redresa balanþa bugetarã, ºi în
felul acesta au agravat încã ºi mai mult criza. Scãderea produsului intern brut a fost maximã
în Statele Unite (�28,5%), Canada (�29,6%) ºi Chile (�30,0%), în timp ce în Europa
economia cel mai sever lovitã a fost cea germanã (�24,5%)12.

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Crash_of_1929 (accesat la 25.01.2008).
12. Maddison 1995: 69.
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Redresarea a fost realizatã printr-o combinaþie de politici care au stimulat consumul
intern ºi au condus la instituirea aºa-numitului welfare state. Asociate în teoria economicã
cu numele economistului britanic John Maynard Keynes (1883-1946) ºi în practica politicã
cu New Deal promovat de preºedintele Franklin Delano Roosevelt, aceste politici au avut
forme de manifestare ºi succese extrem de diferenþiate. Per total, au crescut rolul statului în
economie ºi ponderea sa în redistribuirea unei pãrþi din produsul social. Redresarea cea mai
rapidã a fost aceea a Germaniei dupã 1933, asociatã cu instituirea unui control sever al
relaþiilor economice externe, cu un amplu program de lucrãri publice care a îngãduit
resorbirea ºomajului (44% din forþa de muncã industrialã în 1932) ºi cu sporirea cheltuielilor
militare în pregãtirea pentru declanºarea rãzboiului mondial. Remarcabilã a fost ºi per-
formanþa economicã a Marii Britanii, care a reuºit o creºtere substanþialã în anii 1932-1938
ºi a depãºit cu mult nivelul produsului intern brut pe locuitor de dinainte de crizã. Creºteri
peste media europeanã au mai realizat ºi þãrile scandinave, Bulgaria ºi Uniunea Sovieticã. Pe
de altã parte, redresarea din anii 1933-1938 a fost doar parþialã, în sensul cã în mai multe
þãri dificultãþile economice s-au prelungit practic pânã la declanºarea celui de-al doilea
rãzboi mondial (Statele Unite, Canada, Franþa, Belgia, Elveþia, Austria, Cehoslovacia,
Polonia etc.). Un alt aspect care nu trebuie pierdut din vedere este descreºterea însemnãtãþii
comerþului internaþional, a cãrui pondere în produsul global brut a continuat sã scadã de-a
lungul anilor �30.

Ramura economicã ce a cunoscut cele mai multe dificultãþi în epoca interbelicã a fost
agricultura13. În timpul primului rãzboi mondial, producþia agricolã a scãzut considerabil
în þãrile beligerante, mai mult din cauza mobilizãrii unei pãrþi mari din forþa de muncã decât
din cauza distrugerilor materiale propriu-zise. În schimb, producþia a sporit în þãrile din
afara Europei, care ºi-au sporit exporturile spre Europa Apuseanã, fãrã a putea însã compensa
integral scãderea din þãrile antrenate în rãzboi. În aceste condiþii, preþurile agricole s-au
menþinut relativ ridicate ºi în primii ani interbelici. Apoi, odatã cu redresarea producþiei în
Europa a început sã se contureze o situaþie de supraproducþie relativã, care a început sã
preseze spre reducerea preþurilor, mai ales la cereale. Pentru a-ºi feri agricultorii de ruinã
ºi pentru a-ºi menþine o bazã productivã proprie suficientã pentru cazul unui nou rãzboi,
majoritatea statelor importatoare au adoptat mãsuri menite sã limiteze importurile agricole
ºi sã stimuleze producþia internã. În aceste condiþii, preþurile din Europa Apuseanã au scãzut
mai puþin decât în alte þãri ale lumii, dar comerþul internaþional cu produse agricole � ºi în
primul rând cel cu cereale � a scãzut sub nivelurile de dinainte de 1914. Scãderea preþurilor
a fãcut ca o mare parte dintre producãtorii agricoli sã sufere de penurie de fonduri ºi sã se
îndatoreze. Aceastã situaþie a condus la reducerea investiþiilor ºi la încetinirea implementãrii
celei de-a doua revoluþii agrare moderne14, cu efecte evidente asupra încetinirii creºterii
productivitãþii agricole.

Alte ramuri economice au evoluat mai bine decât agricultura. Vedeta a fost indiscutabil
industria. La nivelul general al continentului, valoarea producþiei industriale pe cap de

13. Alãturi de lucrãrile generale menþionate mai sus, esenþiale pentru reconstituirea evoluþiei
agriculturii sunt Bairoch 1999 ºi Federico 2005. Pentru aspecte particulare, am consultat cu
folos: Malenbaum 1953; Tracy 1989: 119-211.

14. Ingvar Svennilson comenteazã evoluþia defavorabilã a preþurilor cerealelor în raport cu preþul
îngrãºãmintelor, ca ºi faptul cã sporirea numãrului de tractoare în Europa, realã, a fost totuºi
mult sub nivelul atins în Statele Unite: astfel, în 1939 în întreaga Europã (fãrã Uniunea
Sovieticã) erau folosite circa 270.000 de tractoare, în timp ce în Statele Unite erau aproape
1,6 milioane (Svennilson 1954: 99).
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locuitor s-a dublat în 1938 faþã de 1913; astfel, indicele de industrializare calculat de Paul
Bairoch în funcþie de nivelul britanic din anul 1900 (= 100) a crescut de la o medie
europeanã de 45 în 1913 la 76 în 1928 ºi 94 în 1938. Pentru comparaþie, în Statele Unite
nivelul a fost 126 în 1913, 182 în 1928 ºi 167 în 1938, Marea Britanie a avut un nivel de 115
în 1913, 122 în 1928 ºi 157 în 1938, Franþa 59 în 1913, 82 în 1928 ºi 73 în 1938, Germania
85 în 1913, 101 în 1928 ºi 128 în 1938, Suedia 67 în 1913, 84 în 1928 ºi 135 în 1938, Italia
26 în 1913, 39 în 1928 ºi 44 în 1938, iar Rusia (Uniunea Sovieticã) 20 în 1913, 20 în 1928
ºi 38 în 193815. În cadrul industriei, dezvoltarea diverselor subramuri a fost extrem de
diferenþiatã. Raþiunile politico-militare, evidenþiate de experienþa primului rãzboi mondial,
au determinat majoritatea þãrilor sã încerce încã din primul deceniu interbelic sã-ºi dezvolte
capacitatea metalurgicã proprie. Naþionalismul economic a favorizat dezvoltarea industriei
uºoare inclusiv în þãri care nu beneficiau de avantaje comparative, dar unde autoritãþile se
strãduiau sã diminueze dependenþa de importurile de bunuri de larg consum. Totuºi,
potenþialul de creºtere al acestor ramuri era limitat, mai ales în condiþiile restrângerii
accesului la pieþe externe. În acest context, ramurile industriale cele mai dinamice au fost
în perioada interbelicã sectorul energetic ºi electrotehnic, industria chimicã (inclusiv
producþia de textile sintetice) ºi construcþiile de maºini. Astfel, producþia de energie electricã
a sporit în 1920-1937 într-un ritm mediu anual de 7,1%, iar parcul de automobile a crescut
în acelaºi interval într-un ritm mediu anual de 12%16. Numãrul de automobile înregistrate
în 1938 în Europa a ajuns la peste 8,38 milioane (de la puþin peste un milion la începutul
epocii interbelice); decalajul faþã de Statele Unite rãmânea însã uriaº, atât în ceea ce
priveºte numãrul automobilelor înregistrate (29,44 milioane în 1938), cât ºi în ceea ce
priveºte raportul dintre automobile ºi populaþie (circa 21 la 1.000 de locuitori în Europa faþã
de circa 225 la 1.000 de locuitori în Statele Unite)17.

Progresele automobilului ne conduc spre sectorul serviciilor. Transporturile s-au diver-
sificat prin creºterea ponderii automobilului ºi prin instituirea rutelor comerciale de transport
aerian de pasageri ºi de mãrfuri, în timp ce reþeaua de cãi ferate s-a extins proporþional puþin
(ºi aproape numai în regiunile insuficient dezvoltate din acest punct de vedere înainte de
1914), iar tonajul combinat al flotelor comerciale europene a crescut ºi el în mod moderat.
Progrese însemnate s-au realizat ºi în sectorul comunicaþiilor, mai ales prin extinderea
reþelei telefonice ºi a transmisiunilor radiofonice; în 1936 au început în Marea Britanie ºi
primele transmisiuni ale televiziunii, dar impactul acestui nou mijloc de comunicaþie avea sã
devinã semnificativ abia dupã al doilea rãzboi mondial. Se cuvine sã adãugãm ºi progresele
utilitãþilor publice, mai ales în mediul urban, precum ºi extinderea sistemului educaþional ºi
a gamei instituþiilor ºi activitãþilor culturale. Pe ansamblul epocii interbelice a crescut ºi
ponderea activitãþilor comerciale, dar cea mai mare parte a acestei creºteri se plaseazã în
anii 1924-1929, în timp ce în al doilea deceniu interbelic declinul comerþului internaþional
a fost compensat în proporþii variabile de la o þarã la alta de sporul comerþului intern. Nu
în cele din urmã, a sporit semnificativ ponderea statului ºi a serviciilor publice, mai ales în
anii �30; astfel, în Franþa cheltuielile de la bugetul public reprezentau 8,6% din produsul
intern brut în 1913 ºi 23,2% în 1938, în Marea Britanie creºterea a fost de la 13,3% în 1913
la 28,8% în 1938, în Germania de la 17,7% în 1913 la 42,4% în 1938 (se simte impactul

15. Bairoch 1982: 302.
16. Crouzet 2000: 303.
17. Svennilson 1954: 147, 237. În interiorul Europei variaþia era considerabilã, dar pânã ºi þãrile

cu cele mai multe autovehicule raportate la populaþie � Marea Britanie la autoutilitare ºi
Franþa la autoturisme � se plasau sub 30% din nivelul Statelor Unite (Dobre 1996a: 217-218).
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pregãtirilor de rãzboi) ºi pânã ºi în paºnica Olandã (care nu a participat la primul rãzboi
mondial) ponderea acestor cheltuieli a crescut de la 8,2% în 1910 la 21,7% în 193818.

Aceste evoluþii au determinat ºi unele modificãri în structura economiei. Ponderea
diferitelor ramuri în cadrul economiei poate fi estimatã fie prin cota acestora în constituirea
produsului intern brut, fie prin procentajul forþei de muncã active în ramura respectivã19.
Date fiind sinuozitãþile evoluþiilor economice din perioada interbelicã, aceste modificãri nu
au fost spectaculoase. Astfel, la nivelul unui grup de 12 þãri europene cu un nivel ridicat de
dezvoltare economicã, forþa de muncã masculinã angajatã în agriculturã a scãzut de la 27%
în 1920 la 22% în 1940, cea din industrie a rãmas stabilã la 44%, iar cea angajatã în servicii
a sporit de la 29% în 1920 la 34% în 194020. În þãrile mai puþin dezvoltate agricultura a
continuat sã fie ocupaþia principalã pentru cea mai mare parte din populaþie (62% din forþa
de muncã masculinã în 1920 ºi 57% în 1930), iar cea mai mare parte din forþa de muncã
eliberatã din agriculturã a migrat spre industrie, sporul serviciilor fiind mult mai modest21.
Deºi, datoritã sporului mai mare al productivitãþii din industrie faþã de cea din agriculturã,
ponderea industriei în produsul intern brut a crescut mai mult decât ponderea sa în ocuparea
forþei de muncã22, totuºi rolul epocii interbelice în schimbarea structurii economiilor
europene nu trebuie supralicitat. O serie de state deveniserã deja economii predominant
industriale înainte de 1914, iar þãrile care la începutul epocii interbelice erau preponderent
agricole au devenit în cel mai bun caz economii agrar-industriale.

Mai importante decât modificãrile în structura propriu-zis economicã au fost schimbãrile
în structura socialã. Astfel, gradul de urbanizare a sporit în medie cu 7-8%, dar cu mari
diferenþe de la o þarã la alta: creºterile cele mai mari ale ponderii populaþiei trãind în oraºe
cu mai mult de 20.000 de locuitori au fost realizate de Uniunea Sovieticã (10% în 1920 ºi
28% în 1950), Spania (26% în 1920 ºi 40% în 1950) ºi Danemarca (32% în 1920 ºi 45%
în 1950), în timp ce sporuri sensibil sub media europeanã au fost înregistrate în Austria,
Cehoslovacia, Elveþia ºi Ungaria, iar în Germania, Belgia ºi Portugalia procentajul populaþiei
locuind în aºezãri mai mari de 20.000 de locuitori a fost mai mic în 1950 decât în 192023.
Totuºi, ºi din punctul de vedere al urbanizãrii, ca ºi din cel al scãderii mortalitãþii ºi
natalitãþii sau din cel al diminuãrii polarizãrii sociale, epoca interbelicã reprezintã o etapã
semnificativã în modernizarea structurii sociale, dar nu ansamblul mutaþiei în acest sens.

Per total, epoca interbelicã a adus evoluþii naþionale ºi regionale foarte diferenþiate ºi o
sporire a divergenþei economice în interiorul Europei.

18. Maddison 1995: 65. Potrivit unei alte serii de date ºi metodologii de calcul, la sfârºitul
perioadei interbelice cheltuielile bugetare variau între o minimã de 10,9% din venitul naþional
în Polonia ºi o maximã de 34% din venitul naþional în Italia (Dobre 1996a: 274).

19. Pentru problematica generalã a schimbãrilor din structura pe ramuri a economiilor moderne,
a se vedea Ambrosius, Petzina, Plumpe 1996: 175-241.

20. Svennilson 1954: 75. Cele 12 þãri sunt: Regatul Unit, Irlanda, Franþa, Belgia, Þãrile de Jos,
Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, Austria ºi Elveþia.

21. Svennilson 1954: 75 (date pentru 1920 ºi 1930 din Italia, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria,
România, Bulgaria ºi Iugoslavia)

22. Datoritã dificultãþilor de calcul, nu dispunem de estimãri ale ponderii diferitelor ramuri
economice în produsul intern brut la nivelul întregului continent european, ci numai de
estimãri pentru unele dintre þãrile europene. Diferenþele dintre aceste þãri sunt foarte mari,
dar în general tendinþa a fost de scãdere a ponderii agriculturii ºi de creºtere a ponderii
industriei, în timp ce ponderea serviciilor a crescut în unele þãri ºi a scãzut în altele
(Handbuch: VI, 96 � capitol de Wolfram Fischer).

23. Handbuch: VI, 54 (capitol de Wolfram Fischer).
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Tabelul III.2. Produsul intern brut/locuitor în diferite state europene
în epoca interbelicã (dolari internaþionali Geary-Khamis 1990)

 1913 1919 1929 1938 1950 
Media mondialã 1.525 ? 1.806 ? 2.111 

Media a 12 þãri vest- 
-europene dezvoltate  

3.688 3.245 4.387 4.818 5.018 

Austria 3.465 2.259 3.699 3.559 3.706 
Belgia 4.220 3.389 5.054 4.832 5.462 

Danemarca 3.912 3.860 5.075 5.762 6.943 
Elveþia 4.266 4.060 6.332 6.390 9.064 

Finlanda 2.111 1.658 2.717 3.589 4.253 
Franþa 3.485 2.811 4.710 4.466 5.271 

Germania 3.648 2.586 4.051 4.994 3.881 
Italia 2.564 2.845 3.016 3.316 3.502 

Marea Britanie 4.921 4.870 5.503 6.266 6.939 
Norvegia 2.501 2.647 3.472 4.337 5.463 
Olanda 4.049 4.122 5.689 5.250 5.996 
Suedia 3.096 2.669 3.869 4.725 6.739 

Media a 4 þãri periferice 
vest- ºi sud-europene 

1.934 2.000 2.488 2.016 2.206 

Grecia 1.592 ? 2.342 2.677 1.915 
Irlanda 2.736 ? 2.834 3.052 3.453 

Portugalia 1.250 1.173 1.610 1.747 2.086 
Spania 2.056 2.044 2.739 1.790 2.189 

Media a 7 þãri central-est- 
- europene 

1.695 ? 1.942 1.980 2.111 

Albania 811 ? 926 ? 1.001 
Bulgaria 1.534 ? 1.180 1.595 1.651 

Cehoslovacia24 2.096 1.933 2.977 2.882  3.501 
Iugoslavia 1.057 ? 1.364 1.356 1.551 
Polonia 1.739 ? 2.117 2.182 2.447 
România 1.741 ? 1.152 1.242 1.182 
Ungaria25 2.098 1.709 2.476 2.655 2.480 

Rusia/URSS 1.488 ? 1.386 2.150 2.841 

Surse: Maddison 2003: 43-44, 48-49, 62-63, 67-68, 96, 98, 100-101, 262;
Maddison 1995: 228.

O primã observaþie: decalajul dintre extreme a crescut de la puþin peste 1:6 în 1913
(Albania faþã de Marea Britanie) la circa 1:9 în 1950 (Albania faþã de Elveþia). Dincolo de
aceasta, se poate aprecia cã în general au avut de câºtigat þãrile care au reuºit sã evite
angajarea în cele douã rãzboaie mondiale (Elveþia, Suedia) ºi de asemenea cele care s-au
orientat spre industrie ºi servicii, ºi au pierdut þãrile în care agricultura a rãmas ramura
economicã dominantã. În acest context, nu trebuie sã ne mire faptul cã periferiile economice
ale Europei � atât cele din Europa meridionalã, cât ºi cele din Europa Rãsãriteanã � au avut
performanþe sub medie, ceea ce a fãcut ca distanþa ce le despãrþea ca nivel economic faþã de
þãrile dezvoltate sã se mãreascã în epoca interbelicã.

24. Date din 1920 în loc de 1919 ºi 1937 în loc de 1938.
25. Date din 1920 în loc de 1919.
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III.2. România Mare ºi eºecul ei economic26

III.2.1. Pre-concepþii

Dacã în istoriografiile occidentale predominã aprecierile critice ºi rezervele în legãturã cu
bilanþul economic al epocii dintre cele douã rãzboaie mondiale, în România, la fel ca ºi în
alte câteva þãri post-comuniste, perioada interbelicã este tratatã ca un fel de �epocã de
aur�27. În sondajul efectuat de noi, 69,5% dintre respondenþi au considerat cã perioada
1918-1940 a fost cea în care România �s-a apropiat cel mai mult de nivelul þãrilor dezvoltate
din perioada respectivã�; dacã printre studenþii la istorie aderenþa la aceastã idee este ceva
mai reþinutã, în schimb, opinia despre excelenþa economicã a României interbelice face
unanimitate printre elevii de liceu (desigur, în condiþiile unui eºantion limitat) ºi se bucurã de o
aderenþã foarte mare printre respondenþii profesori de liceu de alte specialitãþi decât istoria.

Tabelul III.3. Ierarhizarea perioadei 1918-1940 în istoria economicã a României

 Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 
Studenþi la istorie (% din respondenþi)  56,6 20 6,6 16,6 

Profesori de istorie (% din respondenþi) 66,6 11,1 11,1 11,1 
Profesori de alte specialitãþi (% din respondenþi)  80 20 0 0 

Elevi de liceu (% din respondenþi) 100 0 0 0 
Total general (% din total respondenþi) 69,50 15,25 5,08 10,17 

Explicaþiile pentru aceastã imagine idealizatã a perioadei dintre cele douã rãzboaie
mondiale sunt multiple. Este vorba mai întâi despre o anumitã nostalgie a epocii interbelice
care a persistat la o parte a societãþii de-a lungul întregului regim comunist, fiind amplificatã
de frustrãrile materiale generate de acesta. Transmisã mai ales în familii, de la generaþiile
care aveau amintiri directe din anii interbelici cãtre copii ºi nepoþi, aceastã nostalgie a fost
multã vreme în contradicþie cu ideologia oficialã a regimului comunist, care, mai ales la
începuturile sale, se legitima prin negarea radicalã a vechiului �regim burghezo-moºieresc�.
Odatã cu trecerea la naþional-comunism, atitudinile regimului faþã de perioada interbelicã
s-au nuanþat, elementele de apreciere pozitivã eclipsând treptat pe cele negative. Mecanismul
de persuasiune a fost simplu: dat fiind cã elementele-cadru erau pozitive � în 1918 se
realizase Marea Unire, deci idealul naþional fusese realizat; în subsidiar, reforma agrarã
împãrþise pãmânt þãranilor; s-au realizat progrese pe linia dezvoltãrii industriei; naþio-
nalismul economic care a dominat politicile economice ale celei mai mari pãrþi a perioadei
interbelice era recuperat ca precursor al politicilor economice comuniste �, atunci ºi
performanþa economicã trebuia sã fie bunã. ªi cum comparaþiile forþate pe care uneori
apologeþii regimului le mai fãceau între nivelul dezvoltãrii din perioada comunistã ºi cel din
anul 1938 (considerat ca cel mai bun din perioada interbelicã) sunau tot mai fals în anii
ceauºismului târziu, oamenii au reþinut doar faptul cã 1938 a fost anul de vârf al dezvoltãrii
capitaliste a României ºi cã oricum trebuie sã fi fost mai bine atunci decât pe vremea
comunismului. Pe de altã parte, pentru reprezentanþii exilului anticomunist, epoca interbelicã
era inevitabil un reper pozitiv, opus comunismului importat din Uniunea Sovieticã. Chiar ºi

26. Am publicat în Murgescu 2004 o primã versiune, sensibil mai scurtã, a acestui capitol.
27. Brunnbauer 2004: 24.
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istoricii care aveau o percepþie nuanþatã asupra realitãþii istorice interbelice, ºi care de altfel
nu ezitau sã recunoascã limitele ºi blocajele dezvoltãrii economice interbelice, au simþit
nevoia sã revinã cu aprecieri foarte pozitive: �Indiferent însã de aceastã încheiere, ceea ce
este în afarã de orice îndoialã este faptul cã economia interbelicã a cunoscut un proces de
necontenitã creºtere, de progres, neafectat de degradarea vieþii politice�28. Evident, �necon-
tenitã� nu are acoperire, cu atât mai mult cu cât pe aceeaºi paginã se aminteºte faptul cã criza
economicã a întrerupt dezvoltarea; totuºi, adjectivul nu este un simplu �lapsus calami�, ci
coerent unei imagini evident ideologizate a perioadei interbelice: �principiile ºi temeliile pe
care se înãlþase România Mare fuseserã bune: economia ºi cultura au progresat continuu. Anii
interbelici au fost ani de dezvoltare, ca de altfel în întreaga Europã de Rãsãrit�29.

Dupã 1989 ideile de acest tip s-au impus. Respingerea globalã a comunismului a
însemnat cãutarea unor repere pozitive în trecut, iar epoca interbelicã, asociatã cu democraþia
parlamentarã ºi cu aderenþa la modelul occidental, a fost repede ºi destul de larg acceptatã
ca �epocã de aur�. În ceea ce priveºte performanþa economicã, aceastã acceptare nu a fost
totuºi deplinã. Mulþi istorici mai pãstrau încã o anumitã percepþie a problemelor ºi limitelor
economiei româneºti interbelice, întãritã ºi de faptul cã referinþele lor bibliografice rãmâneau
de multe ori lucrãri redactate în perioada comunistã, care conþineau inevitabil ºi aprecieri
critice. În aceste condiþii, strategia discursivã a devenit urmãtoarea: cadrul general creat de
Marea Unire a fost favorabil, potenþialul era mare, valorificarea sa a fost îngreunatã de
efectele primului rãzboi mondial ºi de criza economicã din 1929-1933, dar mai ales în
anii 1924-1929 ºi 1934-1938 s-au realizat mari progrese, atât în dezvoltarea industrialã cât ºi
în diminuarea dependenþei de capitalul strãin, astfel încât, în 1938, România a atins apogeul
dezvoltãrii sale capitaliste, fapt reflectat în diverse performanþe productive (selectate �sã
dea bine�, de exemplu locul în Europa la producþia ºi exporturile de petrol ºi gaze naturale)
ºi în faptul cã ponderea industriei s-a apropiat de cea a agriculturii în compunerea venitului
naþional, ceea ce însemna cã România trecuse de la stadiul de þarã eminamente agrarã la cel
de þarã agrar-industrialã30. În manualele ºcolare, supralicitarea acestui tip de discurs a fost
foarte rapidã. Într-un manual de clasa a VIII-a din 1992, lecþia dedicatã economiei interbelice
se încheie cu urmãtoarea concluzie: �Apreciind în general evoluþia economicã a României
dupã Marea Unire se constatã cã, deºi nu au fost valorificate pe deplin condiþiile ºi
posibilitãþile favorabile oferite de fãurirea statului naþional unitar român, s-a înregistrat un
curs ascendent în dezvoltarea tuturor ramurilor economice, s-a asigurat o creºtere a
producþiei bunurilor materiale, ceea ce s-a reflectat în sfera vieþii sociale, politice ºi
culturale. Domeniul economic, realizãrile notabile obþinute de poporul român în cei douãzeci
de ani de regim constituþional-democratic, ne relevã urmãrile pozitive ale Unirii, forþa
creatoare a naþiunii întregite�31. Supralicitarea nu se opreºte însã la autorii de manuale
ºcolare. Într-o sintezã de istorie a României publicatã la mijlocul anilor �90, dupã obiºnuitele

28. Georgescu 1992: 216 (ediþia originalã a fost publicatã în 1984).
29. Georgescu 1992: 222.
30. Exemple reprezentative, dar nici pe departe singulare, ale acestei strategii discursive: Pop 1998:

145-146; Scurtu, Buzatu 1999: 93-100 (capitol redactat de Gheorghe Buzatu); puterea mitului
dezvoltãrii economice puternice din perioada interbelicã reiese din faptul cã pânã ºi istorici care
sunt conºtienþi cã România Mare era o þarã a contrastelor, ºi care au o pãrere extrem de criticã
despre clasa politicã româneascã dintre cele douã rãzboaie mondiale, cad totuºi în capcana de a
reitera acest mit, acceptând �cã, în perioada interbelicã, România a cunoscut epoca ei de aur, cã
în numai douã decenii economia naþionalã, dupã ce a ieºit din criza economicã a anilor
1929-1933, a înregistrat un progres spectaculos...� (Constantiniu 1999: 296).

31. Cristescu, Pãsãilã, Teodorescu, Tomi 1992: 115.
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remarci despre producþia de petrol ºi de grâne, gãsim aprecierea cã România avea toate
condiþiile (inclusiv �o clasã conducãtoare cu experienþã�!) pentru a deveni o �Belgie a
Orientului�, dar �Aceastã evoluþie normalã a societãþii româneºti (începutã dupã 1821-1848)
este curmatã brusc de ocupaþia sovieticã�32. Convertirea ideologicã este cu atât mai
spectaculoasã, cu cât provine de la un istoric care anterior îºi desfãºurase cea mai mare
parte din carierã în Institutul de Studii Istorice ºi Social-Politice de pe lângã CC al PCR!

Nu toþi istoricii contribuie însã la edificarea acestei vechi-noi mitologii. Specialiºtii care
au lucrat mai mult cu izvoarele de epocã, ºi cu atât mai mult cei care au simþul cifrelor
statistice, prezintã de obicei imagini mai complexe, în care dezvoltarea economicã a
României interbelice este pusã în context european ºi în care chiar ºi bilanþul final, realizat
tot pentru anul 1938, este mai degrabã nefavorabil33. Pe de altã parte, istoricii strãini care
au scris despre România sunt îndeobºte mai puþin sensibili la tendinþa de idealizare a
României interbelice ºi de aceea în lucrãrile celor mai buni dintre ei prevaleazã aprecierile
nuanþate ºi verdictele critice34. De aceea, se poate aprecia cã în ultimii ani au apãrut destule
lucrãri care contrazic, mai pe faþã sau poate numai implicit, cu mai multe sau mai puþine
argumente, ideea cã performanþa economicã a României interbelice a fost remarcabilã.
Totuºi, atât în rândurile istoricilor români, cât ºi în opinia publicã româneascã prevaleazã
încã în mod clar ideea cã perioada interbelicã a fost ºi din punct de vedere economic
deosebit de fastã pentru România.

III.2.2. Bilanþ statistic

Contradicþia dintre imaginea pozitivã de care se bucurã epoca interbelicã într-o mare parte
a societãþii româneºti ºi judecãþile mai degrabã severe ce pot fi gãsite în lucrãrile unor
istorici români ºi strãini, ca ºi în relatãrile de epocã, poate fi tranºatã prin verificarea
statisticã a bilanþului evoluþiei economice a României în aceastã perioadã. Desigur, statistica
nu este un panaceu universal, iar specialiºtii au evidenþiat destule slãbiciuni ale felului cum
au fost colectate datele statistice în România interbelicã35; pe de altã parte, în lucrãrile de
referinþe publicate în ultimele douã decenii informaþiile cantitative au fost supuse unei
analize critice, iar metodele de verificare ale statisticii istorice au îngãduit reducerea marjelor
de eroare36.

În mod firesc, evaluarea noastrã ar trebui sã porneascã de la indicatorii sintetici ai
evoluþiei macroeconomice, respectiv de la Produsul Intern Brut pe locuitor ºi/sau de la
Venitul Naþional pe locuitor. Pentru o parte a epocii interbelice putem gãsi informaþii cu

32. Bulei 1996: 144.
33. Axenciuc 1997: 393-427. Tot Victor Axenciuc, în colaborare cu Vasile Bozga, a redactat

capitolele despre economia interbelicã în Constantinescu 1997: 387-454 ºi în IR: VIII,
75-124, ceea ce explicã ºi de ce textele respective sunt nuanþate ºi bazate pe o corectã
percepþie a cifrelor statistice. Mai recent, Victor Axenciuc a calificat afirmaþii de tipul
�România, una din þãrile cele mai dezvoltate ale Europei în perioada interbelicã�, �Belgia
Orientului� ºi �Bucureºtiul, micul Paris� ca �legende fãrã acoperire în realitatea istoricã�
(Axenciuc 2006: 51-52).

34. De exemplu, Hitchins 1996: 359-402. Tot Keith Hitchins este cel care a redactat partea
referitoare la România interbelicã în IstRO: 352-357.

35. Madgearu 1995: 7; Roberts 1951: viii-ix.
36. Lucrãrile fundamentale care au reînnoit cunoaºterea cantitativã cu privire la România interbelicã

sunt Axenciuc, Axenciuc 2000 ºi Dobre 1996a.
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privire la evoluþia anualã a PIB/locuitor (la paritatea puterii de cumpãrare) ºi în lucrarea de
referinþã a lui Angus Maddison.

Tabelul III.4. Estimãrile lui Angus Maddison
cu privire la PIB/locuitor pentru România interbelicã

 România în raport cu 
media mondialã � 

calcule pe baza datelor 
lui Angus Maddison 

România în raport cu 
media europeanã � 

calcule pe baza datelor 
lui Paul Bairoch 

România în raport cu 
SUA � estimãrile lui 

David Good ºi 
Tongshu Ma 

1913 1,14 0,63 0,334 
1929 0,64 0,58 0,167 
1933 ... 0,54 � 
1938 ... 0,51 0,202 

Anul Dolari Geary-Khamis 1990 
1926 1.258 
1927 1.241 
1928 1.225 
1929 1.152 
1930 1.219 
1931 1.229 
1932 1.144 
1933 1.184 
1934 1.182 
1935 1.196 
1936 1.194 
1937 1.130 
1938 1.242 

Surse: Maddison 1995: 200; Maddison 2003: 100.

Cifrele calculate de Angus Maddison contrazic destul de puternic imaginea unei dezvoltãri
economice viguroase a României interbelice, atât în ceea ce priveºte tendinþa de ansamblu,
cât ºi în ceea ce priveºte anii �buni� sau �rãi�. O primã reacþie � fireascã mai ales pentru
cei sceptici cu privire la statistica istoricã � ar fi sã respingem global aceste cifre, ca fiind
rezultatul artificial al unor calcule mult prea complicate (întâi reconstituirea nominalã a
produsului intern brut pe locuitor, apoi stabilirea coeficienþilor pentru recalcularea la
paritatea puterii de cumpãrare ºi recalcularea tuturor datelor cu ajutorul acestora) ºi deci
supuse riscului unor erori. Înainte însã de a elimina din discuþie datele calculate de Angus
Maddison, se cuvine sã le confruntãm cu informaþiile din alte lucrãri de referinþe, obþinute
pe baza unor serii de date primare independente de cele folosite de Maddison ºi calculate
potrivit unor metode diferite. Or, surprinzãtor sau nu, lucrãrile lui Paul Bairoch ºi David
Good, chiar dacã nu dau estimãri pentru fiecare an, oferã o imagine de ansamblu convergentã
cu cea rezultatã din calculele lui Angus Maddison, respectiv indicã deteriorarea poziþiei
relative a României în raport cu restul lumii.

Tabelul III.5. Estimãri ale PIB/locuitor în perioada interbelicã

Surse: Maddison 1995: 200, 228; Bairoch 1976b: 297; Good, Ma 1999: 111.
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Se impun câteva comentarii în acest sens. Comparaþiile cu Statele Unite ale Americii
sunt influenþate de faptul cã acestea au avut o performanþã mult mai bunã decât Europa atât
în perioada primului rãzboi mondial, cât ºi în anii 1920, având însã apoi o cãdere mult mai
brutalã în timpul marii crize economice din 1929-1933. Acelaºi lucru se poate spune ºi
despre scãderea dramaticã a României în raport cu media mondialã în intervalul 1913-1929,
evidenþiatã de datele lui Angus Maddison. De aceea, credem cã pentru evaluarea de ansamblu
a performanþei economice a României interbelice comparaþiile cu media europeanã sunt mai
relevante. Or, aici opiniile diverºilor autori sunt convergente. Rata de creºtere economicã a
României interbelice a fost mai micã decât cea a Europei în ansamblul sãu37, iar Europa a
avut o ratã de creºtere mai micã decât cea mondialã.

Alte lucrãri, care se concentreazã asupra comparaþiilor internaþionale la sfârºitul peri-
oadei interbelice, confirmã concluzia despre precaritatea situaþiei economice a României
Mari. Astfel, Mark Harrison a realizat o trecere în revistã a datelor ºi metodelor de calcul
pentru PIB/locuitor în þãrile Europei rãsãritene pentru anul 1937, a evaluat critic diversele
estimãri ºi a comparat rezultatele cu PIB/locuitor în Marea Britanie.

Tabelul III.6. Estimãri ale PIB/locuitor în diverse þãri în 1937
Þara Dolari internaþionali 1980 Raport faþã de Marea Britanie 

Cehoslovacia 1.948 0,54 
Ungaria 1.599 0,44 
Polonia 1.372 0,38 

Iugoslavia 1.275 0,35 
România 1.237 0,34 
Bulgaria 1.148 0,32 

Sursa: Harrison 1994: 253.

Produsul intern brut este un indicator apãrut relativ târziu în analizele de statisticã
economicã. În perioada interbelicã se folosea un alt indicator, Venitul Naþional. Este adevãrat,
nici cu privire la Venitul Naþional nu avem date comparabile referitoare la un numãr mai mare
de ani38; nici datele referitoare la celelalte þãri europene nu abundã, astfel încât suntem
nevoiþi sã ne concentrãm demersul comparativ asupra sfârºitului epocii interbelice. Aceastã
opþiune este însã justificatã de faptul cã 1938 este unanim considerat anul de vârf al dezvoltãrii
economice a României Mari ºi, în consecinþã, o radiografie asupra acestuia este suficientã
pentru a ne îngãdui sã evaluãm sintetic bilanþul dezvoltãrii economice a României interbelice.

Cifrele care se pot gãsi în diversele lucrãri, deºi exprimate toate în dolari SUA curenþi
la valoarea anului 1938, variazã foarte mult: potrivit unora, în România anului 1938
VN/locuitor era de 65-70 dolari39, potrivit altora, era 70-75 dolari40, 81 dolari41, 90 dolari42,

37. Astfel, David Good ºi Tongshu Ma calculeazã pentru intervalul 1920-1938 o ratã medie de
creºtere a PIB/locuitor de 1,1 % pe an pentru România, faþã de 2% pe an ca medie europeanã
(Good, Ma 1999: 113).

38. O lucrare pregãtitoare în acest sens a fost realizatã în anii �90 de un colectiv coordonat de
Victor Axenciuc, dar nu a fost încã publicatã.

39. EHEE: I, 31 (capitol de E.A. Radice; autorul recunoaºte însã cã este vorba de un �rough
estimate�).

40. EHEE: I, 532 (capitol de Eric Lethbridge: tot �rough estimate�).
41. Berend, Ránki 1977: 99; Teichova 1989: 890. Ambele lucrãri precizeazã cã cifra se referã

la anul 1937, dar dau trimiteri la lucrãri diferite.
42. Marcu 1979: 361; Olaru 1999: 260.
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94 dolari43, 107 dolari44 sau chiar 110 dolari45. Tratatul de istorie a românilor nu ne ajutã
prea mult: dupã ce indicã în mod corect faptul cã VN/locuitor era de 76 de dolari,
relativizeazã imediat aceastã apreciere inserând fraza: �Potrivit altor surse, venitul
naþional pe cap de locuitor era în România de 100 sau chiar de 110 dolari SUA�46.
Diferenþa dintre 76 ºi 110 de dolari nu este neimportantã, mai ales atunci când se realizeazã
comparaþii internaþionale. Or, dupã cum a argumentat Gheorghe Dobre47, VN/locuitor din
1938 a fost de 76 de dolari SUA, ceea ce conduce la urmãtoarele comparaþii inter-
naþionale:

Tabelul III.7. Venitul naþional/locuitor în România
ºi în alte þãri europene � 1938 (dolari SUA)

Marea Britanie 378 
Germania 338 

Danemarca 318 
Belgia ºi Luxemburg 285 

Irlanda 248 
Franþa 237 

Cehoslovacia 174 
Italia 127 

Ungaria 111 
Polonia 104 
Grecia  80 

România  76 
Bulgaria  68 

Iugoslavia  68 
Nivel mediu 20 de þãri europene 222 

Sursa: Dobre 1996a: 138.

Dincolo de unele observaþii metodologice48, tabelul de mai sus confirmã amploarea
relativ mare a decalajelor faþã de Europa Apuseanã ºi Centralã. Orice fabulaþie cu �Belgia
Orientului� este imediat amendatã de faptul cã venitul naþional pe locuitor al României era
de 3,75 ori mai mic decât al Belgiei. Chiar ºi în raport cu Cehoslovacia decalajul era mai

43. Bulei 1996: 113; Buzatu, Scurtu 1999: 100.
44. Capanu, Wagner, Porojan 1985: 180.
45. Pop 1998: 145-146.
46. IR: VIII, 123 (capitol de Victor Axenciuc ºi Vasile Bozga).
47. Dobre 1996a: 37-38, 138-139 (unde sunt discutate critic ºi estimãrile divergente cu privire

la Venitul Naþional al României din anul 1938).
48. Decalajele sunt mai mari în acest tabel decât în cel anterior. Diferenþa rezultã atât din

deosebirea dintre indicatorii folosiþi (PIB respectiv VN), cât ºi din faptul cã Mark Harrison
aplicã o metodã pornind de la indicatori fizici convertiþi apoi la paritatea puterii de cumpãrare
(PPP), în timp ce Gheorghe Dobre realizeazã echivalãrile pe baza ratei de schimb din anul
respectiv; or, este bine cunoscut faptul cã folosirea indicatorilor la PPP conduce la micºorarea
decalajelor între indicatorii macroeconomici ai diferitelor þãri. În ceea ce priveºte ierarhia
dintre þãri, deosebiri apar în ceea ce priveºte poziþia relativã a Iugoslaviei, pentru care datele
folosite de Gheorghe Dobre diferã de cele care apar în alte lucrãri de referinþe ºi ni se par din
acest motiv insuficient de robuste.
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mare de 1:2. România se afla sensibil în urma Poloniei ºi Ungariei, ºi se plasa pe o poziþie
relativ bunã doar în contextul Europei sud-estice49.

Desigur, indicatorii valorici, mai ales atunci când sunt exprimaþi în termeni nominali ºi nu
convertiþi la paritatea puterii de cumpãrare, pot amplifica decalajele prin includerea influenþei
dintre nivelurile generale ale preþurilor din diferitele þãri analizate. De aceea, considerãm util
sã confruntãm informaþiile referitoare la venitul naþional pe locuitor cu unii indicatori
economici exprimaþi în valori fizice. Lucrãrile de referinþe consultate cuprind date cu privire
la un mare numãr de indicatori economico-sociali; în ceea ce ne priveºte, am selectat doar
câþiva dintre aceºti indicatori, care ni s-au pãrut a avea o relevanþã specialã pentru nivelul
general economic atins de diferitele þãri europene la sfârºitul perioadei interbelice. Selecþia
noastrã cuprinde doi indicatori referitori la consumurile alimentare, între care consumul de
carne este considerat în literatura de specialitate ca reflectând destul de riguros deosebirile de
nivel de trai, un indicator referitor la un consum nealimentar esenþial ºi alþi doi indicatori care
cuprind consumuri relevante pentru ramurile industriale în expansiune ale economiei interbelice.

Tabelul III.8. Consumul mediu pe locuitor în România ºi alte þãri europene (1938)

Þara Hrana totalã 
(calorii/zi) 

Carne (inclusiv  
derivate) (kg/an) 

Textile  
(kg/an) 

Oþel 
(kg/an) 

Energie electricã 
(kwh/an) 

Marea Britanie  3.100 60 12,3 227 539 
Germania 2.960 51 8,2 263 808 

Danemarca 3.420 75 7,2 147 302 
Belgia  2.970 44 9,3 180 662 
Irlanda 3.390 55 4,4 35 125 
Franþa 2.880 52 7,0 136 500 

Cehoslovacia 2.720 33 5,1 95 263 
Italia 2.640 20 4,2 52 355 

Ungaria 2.770 36 3,8 50 121 
Polonia 2.710 26 2,8 30 115 
Grecia 2.580 20 4,7 24 38 

România 2.760 18 2,6 22 58 
Bulgaria 2.900 22 4,5 19 37 

Iugoslavia 3.020 21 3,4 17 71 
Nivel mediu  

(22 þãri europene) 
2.870 39 6,3 122 441 

Sursa: Dobre 1996a: 240, 243, 246, 252, 261.

Datele de mai sus evidenþiazã decalaje de peste 1:2 faþã de media acelor 22 de state
europene la indicatori-cheie pentru nivelul de trai al populaþiei (consumurile de carne ºi
textile) ºi o rãmânere în urmã încã ºi mai mare în ceea ce priveºte elementele �moderne�
ale perioadei interbelice. Indicatorii sociali completeazã aceastã imagine sumbrã a României
la sfârºitul perioadei interbelice:

49. O imagine similarã este oferitã de datele calculate de Eva Ehrlich prin metoda indicatorilor
fizici pentru anul 1937: Venitul Naþional pe locuitor ar fi fost de 440 dolari în Regatul Unit,
340 de dolari în Germania, 265 de dolari în Franþa, 170 de dolari în Cehoslovacia, 120 de
dolari în Ungaria, 100 de dolari în Polonia, 81 de dolari în România, 80 de dolari în Iugoslavia
ºi 75 de dolari în Bulgaria (apud Teichova 1997: 6).
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Tabelul III.9. Indicatori sociali în diferite þãri europene (1938)
Speranþa medie 

de viaþã la naºtere (ani)50 
 

Þara 
Bãrbaþi Femei 

Mortalitatea infantilã 
(morþi sub un an la 
1.000 nou-nãscuþi) 

Ponderea 
analfabeþilor în 

populaþia totalã (%) 
Marea Britanie  58,74 62,88 55,5 ... 

Germania 59,86 62,81 59,8 ... 
Danemarca 62,00 63,80 58,7 ... 

Belgia  56,02 59,79 81,3 5,6 
Irlanda 58,20 59,62 5,8 ... 
Franþa 54,30 59,02 65,6 3,8 

Cehoslovacia 51,92 55,18 109,6 4,1 
Italia 53,76 56,00 106,3 21,6 

Ungaria 48,27 51,34 131,4 6,0 
Polonia 48,20 51,40 139,8 23,1 
Grecia 49,06 50,89 99,4 40,8 

România 40,20 41,40 182,5 54,3 
Bulgaria 45,92 46,64 144,4 31,4 

Iugoslavia 41,00 42,00 140,0 45,2 

Sursa: Dobre 1996a: 120, 131, 277.

Dupã cum lesne se poate observa, la aceºti indicatori sociali România se situa nu numai în urma
þãrilor din Europa Apuseanã ºi centralã, ci ºi în urma Bulgariei ºi Iugoslaviei. Aceastã situaþie era
generatã de polarizarea socialã persistentã, mai mare în România decât în celelalte state sud-est
europene. Dincolo însã de explicaþiile posibile, tabelul de mai sus demonstreazã faptul cã România
de la sfârºitul perioadei interbelice stãtea deosebit de slab în ceea ce priveºte investiþia în capitalul
uman. Este adevãrat, în aceastã privinþã existã ºi indicatori la care situaþia era mai favorabilã: de
exemplu, România se afla la egalitate cu Bulgaria ºi cu Ungaria cu 1,3 studenþi la 1.000 de locuitori
ºi devansa la acest capitol Grecia ºi Iugoslavia, care aveau numai 1,1 ºi respectiv 1,0 studenþi la
1.000 de locuitori51; totodatã, România avea 13,9 abonaþi radio la 1.000 de locuitori, devansând
Portugalia (9,2), Iugoslavia (8,8), Bulgaria (7,5) ºi Grecia (3,3), dar aflându-se sensibil în urma
Ungariei (45,7) ºi Poloniei (26,6)52. Pe de altã parte, tocmai specificul acestor indicatori mai
favorabili aratã amploarea diferenþierii sociale din România interbelicã, ºi faptul cã beneficiile
educativ-culturale erau în mare mãsurã limitate la o pãturã relativ subþire a populaþiei.

Credem cã datele enumerate mai sus sunt suficiente pentru a dovedi faptul cã la sfârºitul
perioadei interbelice România Mare era unul dintre statele cele mai slab dezvoltate economic
ºi social la nivelul Europei. În fapt, decalajele României faþã de cele mai multe þãri
europene s-au amplificat în perioada interbelicã. Aceastã observaþie este confirmatã ºi de
calculele lui Victor Axenciuc cu privire la Avuþia Naþionalã.

50. Ani diferiþi din perioada interbelicã; comparabilitate limitatã. La Marea Britanie au fost
inserate datele pentru Anglia ºi Þara Galilor, reprezentând peste 80% din populaþia totalã; în
Scoþia ºi Irlanda de Nord valorile erau ceva mai reduse, de numai 56,00 ºi respectiv 55,42 ani
la bãrbaþi, ºi 59,50 ºi respectiv 56,11 ani la femei.

51. Dobre 1996a: 278.
52. Dobre 1996a: 279.
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Tabelul III.10. Avuþia naþionalã pe locuitor a României în comparaþie cu alte þãri

Dolari Indici (România = 1,0) 
Þara 

1914 1938 1914 1938 

România 478 500 1,0 1,0 
SUA 2.057 2.673 4,5 5,3 

Marea Britanie 1.531 1.672 3,2 3,3 
Franþa 1.459 1.352 3,1 2,7 

Germania 1.100 2.710 2,3 5,4 
Elveþia 1.555 3.071 3,3 6,1 

Danemarca 789 1.702 1,7 3,4 
Japonia 311 1.334 0,7 2,7 
India 120 226   0,353 0,5 

Sursa: Axenciuc 2000: 311.

Deºi tabelul alcãtuit de Victor Axenciuc cuprinde date numai despre un numãr relativ
mic de þãri, imaginea rezultatã este destul de clarã. Exceptând Franþa, care a suferit mari
distrugeri în timpul primului rãzboi mondial, ºi care a avut în perioada interbelicã o evoluþie
economicã destul de cenuºie, poziþia relativã a României s-a înrãutãþit în raport cu toate
celelalte state analizate. Cum avuþia naþionalã este un indicator ce privilegiazã stocul de
bogãþie acumulatã în raport cu activitatea curentã, tabelul de mai sus evidenþiazã avantajele
de care au beneficiat þãrile care în timpul primului rãzboi mondial au rãmas neutre sau care
au reuºit sã nu fie lovite prea mult de stihia distrugãtoare a rãzboiului. Un alt tabel sintetic
alcãtuit de Victor Axenciuc îngãduie detalierea imaginii cu privire la evoluþia avuþiei naþionale
a României în perioada 1912/1914 � 1938/1939.

Tabelul III.11. Avuþia naþionalã a României (1912-1939) (lei aur pe locuitor)

Sectorul 1912-1914 1920-1922 1938-1939 
Agriculturã ºi silviculturã 1.411,9 1.170,2 1.102,2 

Clãdirile ºi bunurile de consum 
durabile 

320,2 288,8 632,9 

Transporturile ºi comunicaþiile 341,3 209,3 229,3 
Industria 157,1 116,7 224,8 
Comerþul 144,3 84,1 187,1 

Sectorul edilitar 33,6 16,6 37,0 
Stocul de metale monetare 51,1 0,5 24,1 

Activ brut 2.459,5 1.886,1 2.437,4 
Obligaþiile financiare externe �411,3 �572,0 �224,2 

Activ net 2.048,2 1.314,1 2.213,2 

Sursa: Axenciuc 2000: 273.

Câteva concluzii se impun: relativa stagnare a avuþiei naþionale pe locuitor pe ansamblul
perioadei 1914-1938 este masiv determinatã de scãderea acesteia în timpul ºi din cauza primului
rãzboi mondial; dacã luãm în considerare doar anii 1920-1938, dinamica este ceva mai bunã
(+ 29% la nivelul activelor brute ºi + 68% în ceea ce priveºte activele nete în 18 ani), deºi în
continuare sub ritmurile altor þãri europene. Performanþa slabã a economiei româneºti a fost

53. Cifrã corectatã de noi. În tabelul lui Victor Axenciuc apare 0,4.
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determinatã de reducerea valorii sectorului agricol, cauzatã pe de o parte de scãderea de producþie
generatã de rãzboi ºi de reforma agrarã, iar pe de altã parte de scãderea preþurilor agricole dupã
1925-1926. Creºteri semnificative au fost obþinute în industrie ºi comerþ, ºi mai ales în domeniul
fondului de construcþii ºi al bunurilor de consum durabile. În acest domeniu trebuie însã sã reþinem
ºi observaþia lui Victor Axenciuc: �sporul substanþial de acumulare se datoreazã creºterii volumului
de construcþii, cantitativ ºi calitativ, îndeosebi în mediul urban, cât ºi includerii unui patrimoniu
important de construcþii publice civile ºi militare, neestimat în unele perioade anterioare�54; ca
atare, o parte � probabil minoritarã � din creºtere s-ar putea datora schimbãrii sistemului de
inventariere a fondului de construcþii. Tot Victor Axenciuc atrage atenþia asupra �raportului
neoptim dintre fondurile active ºi cele inactive din avuþia naþionalã, ceea ce se reflectã în mod
negativ în eficienþa economiei naþionale ºi în rata acumulãrii�55, ºi asupra retragerilor de credite ºi
capital internaþional, care au slãbit la rândul lor capacitatea de dezvoltare a României interbelice56.

Credem cã datele ºi comentariile prezentate în acest capitol sunt suficiente pentru a putea
împãrtãºi concluzia lui Victor Axenciuc: în ciuda eforturilor ºi a unor realizãri, România
interbelicã �nu a reuºit sã depãºeascã ultimul eºalon al þãrilor europene cu redusã avuþie
naþionalã pe locuitor�57. Înþelegerea mecanismelor acestui eºec necesitã însã o discuþie specialã.

III.2.3. Explicaþii ale eºecului

III.2.3.1. Impactul primului rãzboi mondial

Impactul economic al primului rãzboi mondial a cuprins forme multiple, directe ºi in-
directe58. Pe lângã distrugerile materiale ºi umane, rãzboiul a determinat ºi un set amplu de
restructurãri ale fluxurilor ºi mecanismelor economice; alte dislocãri ºi restructurãri au
fost generate de noua ordine politicã ºi economicã instituitã dupã 1918.

În cazul particular al României, discuþia trebuie sã cuprindã atât urmãrile directe ale
rãzboiului, cât ºi consecinþele economice al Marii Uniri din 1918. Din punct de vedere
istoriografic, trebuie sã observãm cã urmãrile directe ale rãzboiului au fost adesea discutate,
în timp ce istoricii s-au ferit în general sã analizeze bilanþul economic al Marii Uniri, ºi cu
atât mai mult sã considere urmãrile rãzboiului ca parte a preþului pentru Unirea din 1918.
Aceastã reþinere este lesne de înþeles ºi, pânã la un anumit punct, justificatã. Pentru oamenii
din anii primului rãzboi mondial, efortul de realizare a unui stat care sã cuprindã între
hotarele sale toate teritoriile româneºti avea la bazã motivaþii naþionale ºi nu se cuvenea sã
fie întinat de meschine calcule de rentabilitate economicã. Mai puþin legitimã este însã
tendinþa istoricilor de a considera cã toate aspectele negative au fost generate de rãzboi, iar
elementele pozitive au fost urmãrile benefice ale Marii Uniri59. În fond, dacã societatea
româneascã ºi factorii politici nu ar fi dorit sã reuneascã teritoriile româneºti din Austro-
-Ungaria cu Vechiul Regat, România nu s-ar fi angajat în 1916 în aventura participãrii la
rãzboi; de aceea, credem cã este legitim sã tratãm urmãrile economice ale rãzboiului ca
parte a bilanþului general al Marii Uniri din 1918.

54. Axenciuc 2000: 280.
55. Axenciuc 2000: 280.
56. Axenciuc 2000: 276-277.
57. Axenciuc 2000: 281.
58. Lucrarea clasicã este Keynes 1919; a se vedea ºi Mitrany 1973: 155-222.
59. O tentativã de a discuta � mai mult în termeni politici ºi sociali, decât economici � problema

costului unirii la Alexandrescu 1998: 62-64.
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Pierderile umane ºi distrugerile materiale cauzate de rãzboi au fost considerabile, dar
nu se lasã cu uºurinþã sintetizate în date statistice. De altfel, pe plan internaþional se
recunoaºte faptul cã pânã ºi pierderile umane, oricum mai uºor de calculat decât pagubele
economice, pot fi estimate numai cu aproximaþie60. Statisticile cuprind de regulã pierderile
umane ale Vechiului Regat, estimate la circa 250.000 de militari ºi 430.000 de civili morþi,
la care se adaugã un deficit de peste 400.000 de nou-nãscuþi lipsã în anii rãzboiului, ceea ce
conduce la un deficit total de 14% faþã de populaþia antebelicã, deficit depãºit în Europa
doar de Serbia (ºi Muntenegru) cu 31,3% ºi Rusia cu 18,5% (unde însã nu se pot distinge
morþii din rãzboiul mondial de cei din rãzboiul civil)61. Evident, în aceste cifre intrã atât
persoanele ucise în lupte62, cât ºi cele moarte din cauza teribilelor epidemii de tifos ºi gripã
spaniolã de la sfârºitul rãzboiului. Din punctul nostru de vedere, distincþia pe subcategorii
este mai puþin importantã; de altfel, capacitatea de a combate epidemiile a fost diminuatã
tocmai de condiþiile speciale de rãzboi. Pentru teritoriile româneºti reunite cu Vechiul Regat
în 1918, estimãrile sunt încã ºi mai aproximative, deoarece statisticile includ aceste teritorii
fie la Austro-Ungaria, fie la Rusia. Vom observa totuºi faptul cã ºi în aceste cazuri pierderile
umane totale au fost foarte mari, fiind de 18,5% în cazul Rusiei ºi de 9,5% în cazul
Austro-Ungariei faþã de o medie europeanã (excluzând Rusia) de numai 7%63. Totodatã,
trebuie sã avem în vedere faptul cã un numãr relativ mare de oameni au rãmas invalizi sau
cu alte diverse sechele de pe urma rãzboiului, ceea ce a diminuat capacitatea lor economicã.

Distrugerile materiale au fost evaluate dupã rãzboi la 31 de miliarde de lei aur64. Cifra
este uriaºã, ºi este imposibil de confirmat prin verificãri ulterioare; de altfel, imediat dupã
rãzboi a prevalat o tendinþã mai generalã de a supraevalua volumul distrugerilor pentru a
putea solicita un cuantum mai mare al despãgubirilor, iar România nu a fãcut excepþie65.
Dincolo însã de exagerãri, distrugerile ºi pierderile au fost considerabile. Distrugerilor
cauzate în mod direct de lupte li s-au adãugat efectele dezorganizãrii de cãtre rãzboi a
proceselor economice ºi cele ale ocupaþiei de cãtre Puterile Centrale a circa douã treimi din
teritoriul Vechiului Regat în anii 1916-1918. Istoricii români au insistat îndeosebi asupra
prelevãrilor realizate de autoritãþile de ocupaþie, inventariind 1,14 milioane tone produse
petroliere, 2,6 milioane tone cereale, 1,4 milioane bovine, 6,4 milioane ovine, peste 1 milion
de porcine, alte bunuri alimentare, lemn de construcþie, sare, cãrbune, tutun, furaje, piei, ºi
chiar un numãr mare de maºini industriale66.

O altã consecinþã a rãzboiului a fost inflaþia ºi în general pierderea stabilitãþii monetare
ce caracterizase Vechiul Regat. În aceastã privinþã România nu este o excepþie, cele mai
multe dintre statele beligerante alegând sã-ºi finanþeze efortul de rãzboi prin politici
inflaþioniste. În cazul României au intervenit însã doi factori agravanþi. Primul priveºte
pierderea rezervelor de aur � circa 105 tone de aur, evaluate la 315 milioane lei aur67 � care

60. Handbuch: VI, 15 (capitol de Wolfram Fischer).
61. Handbuch: VI, 17 (capitol de Wolfram Fischer).
62. Circa 300.000 (Kiriþescu 1989: 496).
63. Fischer 1987: 17.
64. Axenciuc 1997: 222.
65. În istoriografia românã existã chiar tendinþa de a considera cã ºi cifra de 31 de miliarde lei aur

este micã, ºi cã distrugerile au fost chiar mai mari. A se vedea de exemplu Kiriþescu 1989: 499
ºi Puia 1988: 341, care preiau calcule realizate de G.M. Dobrovici în 1925. O criticã a
acestor abordãri la Axenciuc 2000: 202, nota 2.

66. Puia 1988: 121-122; Axenciuc 1997: 220-222 (unde se sintetizeazã ºi aprecierile din
lucrãrile mai vechi ale lui Ilie Georgianu ºi Grigore Antipa).

67. Axenciuc 2000: 200.



223EPOCA INTERBELICÃ

în timpul rãzboiului au fost trimise în Rusia, ºi care dupã Revoluþia din Octombrie 1917 au
fost însuºite de autoritãþile noului stat sovietic68. Al doilea factor agravant a fost politica
autoritãþilor germane de ocupaþie din anii 1917-1918, care au emis masiv lei de ocupaþie,
fãrã acoperire, amplificând astfel spirala inflaþionistã69. Totuºi, pentru o dreaptã judecatã
trebuie precizat faptul cã presiunile inflaþioniste începuserã sã se manifeste încã din perioada
neutralitãþii (1914-1916), iar în timpul participãrii României la rãzboi ele au fost amplificate
ºi de emisiunile de bancnote, bonuri de rechiziþie, bonuri de tezaur ºi alte mijloace de platã
de cãtre autoritãþile române aflate în refugiul din Moldova70. Astfel, la sfârºitul rãzboiului
se aflau în circulaþie circa 4,6 miliarde de lei faþã de o masã monetarã de doar 0,5 miliarde
la izbucnirea rãzboiului71; dintre aceºtia, emisiunile germane prin Banca Generalã Românã
reprezentau 2,1 miliarde lei72, ceea ce înseamnã cã responsabilitatea pentru emisiunile
inflaþioniste din anii 1916-1918 se împarte aproape egal între autoritãþile germane de ocupaþie
ºi autoritãþile române.

Inflaþia a fost apoi sporitã de problemele integrãrii noilor teritorii dupã 1918. De
regulã, aceste probleme se subsumeazã titlului frumos �unificarea monetarã�. În fapt,
statul român a trebuit sã preschimbe în lei rublele ruseºti ºi coroanele austro-ungare care
circulau în teritoriile revenite României Mari. Nu vom intra acum în detaliile tehnice ale
acestei operaþiuni. Vom consemna doar cã ea a costat statul român un total de peste
5,5 miliarde de lei, dintre care 1,2 miliarde de lei pentru rublele ruseºti ºi 4,3 miliarde
de lei pentru coroanele austro-ungare73. Comparat cu cheltuielile bugetare totale de
7,4 miliarde de lei efectuate în anul bugetar 1920/192174, efortul apare ca uriaº. Într-un
fel, acest efort era necesar pentru integrarea pe baze viabile a teritoriilor care anterior
aparþinuserã Rusiei ºi Austro-Ungariei. Pe de altã parte, istoricii au observat faptul cã
autoritãþile române au fixat un curs de preschimbare extrem de ridicat pentru coroanele
austro-ungare (1 leu = 2 coroane, când lefurile funcþionarilor din Transilvania erau
plãtite la cursul 1 leu = 3 coroane, iar pe piaþa liberã cursul a ajuns în condiþii
speculative la 1 leu = 5 coroane); dacã mai avem în vedere ºi faptul cã cea mai mare
parte dintre coroane au fost preschimbate nu de populaþia din teritoriile nou dobândite,
ci de bãncile româneºti ºi de diverºi speculatori cu bune legãturi în elitele politice de la
Bucureºti, atunci avem o imagine mai clarã asupra costurilor ºi beneficiarilor unificãrii
monetare din anii 1920-192175.

Finanþarea unificãrii monetare s-a fãcut, la fel ca ºi cea a rãzboiului, prin masive
emisiuni inflaþioniste. Deºi dupã 1922 rata de creºtere a masei monetare s-a redus, dificul-
tãþile refacerii economice ºi relaþiile tensionate cu capitalurile internaþionale, care au
îngreunat accesul la credite externe, au fãcut ca deprecierea leului sã continue pânã cãtre
1925, iar stabilizarea propriu-zisã sã poatã sã fie realizatã abia în 192976.

68. Pãunescu, ªtefan 1999.
69. Kiriþescu 1997: II, 118-131.
70. Kiriþescu 1997: II, 89-118.
71. Kiriþescu 1997: II, 134.
72. Kiriþescu 1997: II, 127.
73. Kiriþescu 1997: II, 288.
74. Axenciuc 1992, 1996, 2000: III, 621.
75. Kiriþescu 1997: II, 287-295.
76. Axenciuc 1997: 303-310.
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Tabelul III.12. Deprecierea oficialã a leului (1913-1929)

 Lei curenþi/1 leu aur (1913) Lei aur/100 lei curenþi 
1913 1,0 100,0 
1918 2,3 27,8 
1920 11,8 9,4 
1925 42,9 2,5 
1929 32,3 3,1 

Sursa: Axenciuc 1997: 307.

Desigur, bilanþul economic al Marii Uniri nu se reduce la costurile financiare ale
procesului de unificare. Teritoriul României a crescut de la 137.000 km2 la 295.000 km2, iar
populaþia a sporit de la 7,7 milioane de locuitori la 15,7 milioane de locuitori. Potenþialul
economic al teritoriilor reunite cu statul român era considerabil, deºi inegal. Transilvania ºi
Banatul aveau un nivel economic ceva mai ridicat decât Vechiul Regat, mai ales la nivelul
industriei prelucrãtoare, în timp ce Basarabia era mult mai slab dezvoltatã economic. Per
total, Unirea din 1918 a condus nu numai la sporirea cantitativã a potenþialului economic al
statului român, ci ºi la diversificarea acestui potenþial ºi la amplificarea posibilitãþilor de
dezvoltare a diviziunii interne a muncii; pe de altã parte, noile frontiere au perturbat fluxuri
economice existente anterior ºi au lovit cu precãdere regiunile din vestul þãrii, care
gravitaserã economic spre Budapesta ºi spre Viena77.

Compararea avuþiei naþionale a României Mari din 1920-1922 cu cea a Vechiului Regat
din anii 1912-1914 evidenþiazã atât sporul cantitativ de ansamblu, cât ºi declinul acestei
avuþii pe cap de locuitor.

Tabelul III.13. Evoluþia avuþiei naþionale a României (1912/1914 � 1920/1922)

 AN (milioane lei aur) AN/locuitor (lei aur) 
 1912-1914 1920-1922 Indice 1912-1914 1920-1922 Indice 

Agriculturã ºi 
silviculturã 10.522,9 18.427,6 175 1.412 1.170 83 

Clãdirile ºi bunurile 
de consum durabile 2.386,8 4.547,9 191 320 289 90 

Transporturile ºi 
comunicaþiile 2.543,4 3.296,1 130 341 209 61 

Industria 1.171,2 1.837,2 157 157 117 74 
Comerþul 1.075,3 1.324,5 123 144 84 58 

Sectorul edilitar 250,4 260,8 104 34 17 49 
Stocul de metale 

monetare 381,0 7,1 2 51 0,45 1 

Activ brut 18.331,0 29.701,2 162 2.459,5 1.889,1 77 
Obligaþiile 

financiare externe 3.065,6 9.008,0 294 411,3 572,0 139 

Activ net 15.265,4 20.693,2 136 2.048,2 1.314,1 64 

Sursa: Axenciuc 2000: 207-208.

77. O discuþie de ansamblu la Axenciuc 1997: 225-231.
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Concluzia este limpede: participarea la primul rãzboi mondial ºi realizarea Unirii din
1918 a avut o raþionalitate politicã ºi a rentat economic pentru ansamblul statului român, dar
au costat pe cetãþeanul mediu o parte însemnatã a avuþiei acumulate ºi a nivelului sãu de trai
(aceasta pentru a nu mai vorbi despre suferinþele umane cauzate de rãzboi). Pe criteriile
epocii, când interesele statului ºi ale naþiunii primau asupra celor ale indivizilor, decizia
clasei politice de a intra în rãzboi în 1916 apare justificatã78. Dacã se iau în calcul criteriile
de raþionalitate economicã ale lumii actuale, atunci ea apare ca o teribilã eroare istoricã.

Prin participarea la primul rãzboi mondial situaþia României s-a înrãutãþit atât în
raport cu statele neutre, cât ºi în raport cu alte state participante la rãzboi, dar care din
diverse motive au fost mai puþin grav afectate79. Aceastã înrãutãþire nu a fost specificã numai
României, ci a caracterizat ansamblul Europei rãsãritene ºi sud-estice. Totuºi, scãderea
producþiei a fost mai gravã în România decât în cele mai multe þãri din regiune. Astfel,
producþia cerealierã pe cap de locuitor a României a fost în anii 1921-1925 de doar 67,6%
faþã de nivelul mediu din anii 1901-1913, în timp ce în Bulgaria nivelul a fost de 72,1%, în
Iugoslavia de 80,4% ºi doar în Grecia (afectatã însã pânã în 1922 de rãzboiul cu Turcia) de
64,2%80. Producþia industriei prelucrãtoare se situa în România anului 1921 la doar 47,2%
din nivelul anului 1913, în timp ce pentru Ungaria valoarea era de 64%, pentru Polonia de
46,8%, pentru Franþa de 61,7%, pentru Germania 74,7%, iar media mondialã se situa la
81,1%81. Fireºte, ºocul rãzboiului a fost temporar. În unele domenii refacerea a fost mai
rapidã, în altele efectele s-au resimþit o perioadã mai lungã de timp. În fine, existã ºi
domenii pentru care este greu sau chiar imposibil sã stabilim o datã când efectul defavorabil
al rãzboiului a fost resorbit. De exemplu, în plan monetar stabilizarea oficialã s-a realizat în
1929, dar nivelul leului a fost mult mai scãzut decât înainte de rãzboi, iar stabilitatea cu
greu câºtigatã nu a durat decât 7 ani, din 1936 relansându-se procesul inflaþionist. Încã ºi
mai greu de evaluat este impactul primului rãzboi mondial în stimularea naþionalismului
economic ºi în geneza unei atmosfere nefavorabile pentru cooperarea economicã internaþionalã.

În concluzie, impactul primului rãzboi mondial � sau, altfel spus, costul economic
al angajamentului politic pentru Marea Unire � explicã o parte din eºecul economic al
României Mari. Nu este însã singura explicaþie.

III.2.3.2. Conjunctura agricolã

Unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai economiei româneºti interbelice, Henry L. Roberts,
semnala �stagnarea generalã� a agriculturii, rezultatã � în opinia sa � din interacþiunea

78. La sfârºitul rãzboiului, România ºi-a atins scopul pentru care a intrat în luptã, deºi a fost slab
pregãtitã, a fost înfrântã în primã instanþã, suferind pierderi teribile, ºi a fost salvatã mai
degrabã de un complex de împrejurãri istorice decât de meritele proprii. Afirmaþia atribuitã
lui Petre P. Carp �România are atâta noroc, încât nu-i trebuie oameni de stat� (Lovinescu
1941: 113) reprezintã ºi o criticã severã adresatã clasei politice a Vechiului Regat, în mare
mãsurã iresponsabilã în opþiunea sa pentru rãzboi. Calificativul �iresponsabilã� nu este
exagerat: perioada neutralitãþii a oferit timp pentru a lua cunoºtinþã despre felul de desfãºurare a
rãzboiului mondial, despre exigenþele ºi costurile sale, ºi totuºi în 1916 oamenii politici nu au luat
în considerare aceºti factori, având o viziune complet nerealistã asupra implicaþiilor participãrii
României la rãzboi. Recent, Lucian Boia a argumentat faptul cã o parte însemnatã a elitelor
a avut totuºi reþineri faþã de ideea intrãrii României în rãzboi alãturi de Antanta (Boia 2009).

79. Good, Ma 1999: 111, 136; Teichova 1997: 14.
80. Lampe, Jackson 1982: 365.
81. Axenciuc: I, 589.
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mai multor factori, cum ar fi presiunea demograficã, ce a anulat efectele creºterii brute la
nivelul indicatorilor pe cap de locuitor, declinul comerþului european cu cereale ºi mai ales
scãderea preþului grâului dupã 1929, dezavantajarea agriculturii în comerþul interior, în
alocarea de capitaluri ºi în politica statului român ºi �reziduurile� sistemului latifundiar de
dinainte de 1914, inclusiv fragmentarea exploataþiilor, sistemul extensiv de cultivare a
cerealelor ºi formele arhaice de învoieli agricole82.

Performanþa agriculturii româneºti interbelice83 trebuie evaluatã în douã planuri distincte.
Pe de o parte, trebuie avutã în vedere evoluþia producþiei în termeni fizici, ºi pe de altã parte
impactul evoluþiei preþurilor asupra valorii producþiei agricole ºi asupra contribuþiei acestui
sector la performanþa de ansamblu a economiei româneºti interbelice.

Având în vedere ponderea mare a culturilor cerealiere în ansamblul producþiei agricole
româneºti, este firesc sã începem analiza cu evoluþia producþiei de cereale.

Tabelul III.14. Producþia de cereale a României interbelice (milioane tone, cifre rotunjite)

Perioada Total cereale Grâu Porumb Alte cereale 

1911-191584 11,7 3,9 5,0 2,8 
1919 9,2 2,7 4,5 2,0 
1920 9,1 1,7 4,6 2,8 
1921 7,2 2,1 2,8 2,3 
1922 9,2 2,5 3,0 3,7 
1923 9,1 2,7 3,8 2.6 
1924 7,3 1,9 3,9 1,5 
1925 9,0 2,8 4,1 2,1 
1926 12,1 3,0 5,8  3,3 
1927 8,6 2,6 3,5 2,5 
1928 8,7 3,1 2,8 2,8 
1929 13,6 2,7 6,4 4,5 
1930 12,1 3,5 4,5 4,1 
1931 12,3 3,7 6,0 2,6 
1932 9,9 1,5 6,0 2,4 
1933 11,0 3,2 4,5 3,3 
1934 8,6 2,1 4,8 1,7 
1935 9,9 2,6 5,4 1,9 
1936 12,1 3,5 5,6 3,0 
1937 11,0 3,8 5,3 2,0 
1938 11,8 4,8 5,1 1,9 
1939 12,3 4,4 6,1 1,8 

Sursa: Axenciuc: II, 516-517, 519.

Dincolo de fluctuaþiile anuale, se poate observa cã nivelul antebelic al producþiei
cerealiere a fost atins din nou abia în 1926, dar cã depãºirile din anii 1929-1939 au fost

82. Roberts 1951: 83.
83. Prezentãri generale în: ER: III, 295-588; Madgearu 1995: 44-70.; Stãnculescu, ªtefãnescu

1941; Parpalã 1966; Bozga 1975; ªandru 1975: 315-349; Axenciuc 1997: 243-272.
84. Media anilor 1911-1915; pentru totalul producþiei cerealiere s-au adãugat cifrele pentru

Vechiul Regat, Transilvania, Bucovina (media anilor 1910-1915) ºi Basarabia (Axenciuc: II,
516, 521, 645, 654).
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ocazionale, media acestor ani fiind de 11,3 milioane de tone, deci încã uºor sub nivelul din
1911-1915. Dacã luãm în considerare ºi sporul demografic, atunci putem constata o scãdere
severã a producþiei cerealiere pe cap de locuitor, de la circa 890 kg/locuitor în Vechiul
Regat în anii 1910/1913, la circa 578 kg/locuitor în 1919 ºi la circa 550 kg/locuitor în media
anilor 1934/193885. Înainte de a discuta implicaþiile acestei scãderi, se cuvine sã-i cãutãm
explicaþiile. Prima ar fi aceea cã producþia de cereale pe cap de locuitor era mai mare în
Vechiul Regat decât în teritoriile care au intrat în componenþa României dupã primul rãzboi
mondial ºi cã scãderea ar fi astfel � mãcar parþial � o consecinþã a Marii Uniri. Dacã
privim însã cifrele, vom observa cã aceastã explicaþie dã seama numai de o parte a scãderii.
Astfel, teritoriile româneºti provenite din cadrul Austro-Ungariei aveau într-adevãr producþii
cerealiere pe locuitor sensibil mai mici decât Vechiul Regat � circa 580-590 kg/locuitor în
teritoriile provenite din Transleithania (Transilvania, incluzând Banatul, Criºana ºi Maramureºul)
ºi doar circa 300 kg/locuitor în Bucovina � dar Basarabia avea o producþie mai mare, de
circa 860-870 kg/locuitor86; în aceste condiþii, media de ansamblu a teritoriilor intrate dupã
primul rãzboi mondial în componenþa României Mari a fost de circa 720-730 kg/locuitor în
1911-1915, ceea ce înseamnã cã reducerea provocatã de rãzboi a fost realã ºi substanþialã.

Dacã scãderea din primii ani interbelici a avut drept una dintre cauze ºi restrângerea
temporarã a suprafeþelor cultivate, pe ansamblul perioadei interbelice factorul principal care
a influenþat nivelul total al producþiei a fost dinamica randamentelor la hectar. În condiþiile
unei agriculturi slab dotate tehnic, aceste randamente erau extrem de sensibile la variaþiile
vremii ºi ale condiþiilor naturale; totuºi, mediile multianuale evidenþiazã în mod clar
scãderea randamentelor în primii ani interbelici ºi redresarea lor doar parþialã în restul
epocii interbelice.

 Tabelul III.15. Producþia medie la hectar, la principalele cereale
ºi plante alimentare (chintale/ha)

Media anilor Grâu Porumb Orz Ovãz Secarã Fasole Cartofi 
Vechiul Regat 11,5 13,6 10,4 9,5 8,9 8,1 81,6 1911-

-1915 Transilvania 11,0 15,2 12,7 11,5 10,3 8,9 76,3 
1919-1924 8,9 11,0 8,0 7,9 8,1 7,0 78,2 
1925-1929 9,2 10,6 9,3 9,0 9,3 7,0 98,7 
1930-1934 9,0 10,9 8,7 8,7 9,1 8,1 87,7 
1935-1939 10,4 10,8 8,0 8,0 9,7 5,3 88,5 

Sursa: Axenciuc: II, 525, 526, 579, 580.

Dupã cum se poate observa, scãderea a fost de-a dreptul dramaticã exact la principalele
cereale, adicã la grâu, porumb ºi orz, unde ºi la sfârºitul perioadei interbelice productivitatea
medie la hectar a rãmas sub nivelul de dinainte de primul rãzboi mondial. Evoluþiile ceva
mai pozitive la secarã ºi la cartofi nu trebuie sã ne inducã în eroare: ponderea acestor plante
la nivelul suprafeþelor cultivate ºi la cel al producþiei totale a rãmas modestã. Comparaþiile
internaþionale reliefeazã încã ºi mai bine adâncirea rãmânerii în urmã a nivelului produc-
tivitãþii agricole româneºti în perioada interbelicã.

85. Axenciuc 1997: 254; pentru 1919 calculul nostru pe baza datelor din Axenciuc II: 516 ºi
EIR II: 102.

86. Niveluri calculate de noi pornind de la datele din Axenciuc II: 521, 645, 654 ºi EIR II: 101-102.



228 ROMÂNIA ªI EUROPA

Tabelul III.16. Producþia medie de grâu la hectar în diverse þãri europene
(chintale/hectar, cifre rotunjite)

 1908-1912 1920-1922 1934-1938 
România 11,787 8,9 10,3 

Danemarca 31,0 29 30,4 
Marea Britanie 21,4 20 23,1 

Germania 18,5 17 22,0 
Cehoslovacia ... 15 17,1 

Austria ... 11 16,7 
Franþa 13,2 14 15,6 
Italia 9,6 10 14,4 

Ungaria ... 11 14,0 
Polonia ... 10 14,6 

Serbia/Iugoslavia 10,0 10 11,4 
Bulgaria 10.3 12 12,5 
Grecia 7,0 7 9,0 
Spania 9,4 9 9,6 

Portugalia 6,0 10 9,5 

Surse: Bairoch 1999: 108; Handbuch: VI, 109 (capitol de Wolfram Fischer).

Se poate observa cã reculul randamentelor la hectar a condus nu numai la mãrirea decalajului
de productivitate faþã de þãrile dezvoltate ale Europei, ci ºi la rãmânerea în urmã faþã de þãrile
predominant agricole vecine României (Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Polonia)88.

De ce au evoluat însã atât de slab randamentele cerealiere din România în perioada interbelicã?
Istoricii economiei au luat în considerare mai multe explicaþii. Intemperiile au compromis

unele recolte89, dar este greu de argumentat cã ele ar fi fost mai frecvente ºi/sau mai severe
decât în alte perioade istorice sau decât în þãrile vecine ºi nici nu pot explica scãderea
mediilor multianuale90. Mult mai gravã a fost fragmentarea exploataþiilor, agravatã de
reforma agrarã ºi de sporul demografic din mediul rural. Reforma agrarã din 1918-1921 s-a
soldat cu exproprierea a circa 6,4 milioane de hectare, dintre care cea mai mare parte a fost
distribuitã la circa 1,6 milioane de gospodãrii þãrãneºti, precum ºi pentru crearea unor
izlazuri ºi pãduri comunale91. Rezultatul a fost scãderea ponderii marii proprietãþi ºi creºterea
considerabilã a numãrului ºi ponderii micilor proprietãþi þãrãneºti. Datele statistice reflectã
aceastã fragmentare considerabilã a proprietãþii funciare.

87. În România (Vechiul Regat), media anilor 1908/1912 a fost ceva mai mare decât cea a anilor
1911/1915. Pentru aceºtia din urmã, Victor Axenciuc oferã urmãtoarele date comparative, care
(exceptând o diferenþã ceva mai mare în cazul Germaniei) nu schimbã însã imaginea de
ansamblu: România 1.150 kg/ha, Belgia 2.530 kg/ha, Danemarca 3.160 kg/ha, Marea
Britanie 2.130 kg/ha, Germania 2.170 kg/ha (Axenciuc 1997: 109).

88. Un alt set de date, pentru grâu ºi porumb în anii 1931-1935, indicã precaritatea randamentelor
din România în comparaþie atât cu þãri din Europa Apuseanã, centralã ºi meridionalã (Olanda,
Franþa, Germania, Italia), cât ºi cu vecinii României (Polonia, Cehoslovacia, Ungaria,
Iugoslavia, Bulgaria) (Georgescu-Roegen 1997: 29).

89. Bozga 1975: 92-93; Lampe, Jackson 1982: 445-446.
90. Vezi ºi comentariile referitoare la nivelul precipitaþiilor ºi corelaþiile acestuia cu producþia de

grâu ºi porumb la Axenciuc: II, 65-71.
91. Cele mai bune analize de ansamblu sunt Mitrany 1930: 95-413 ºi ªandru 1975. Bilanþul

cantitativ al reformei este prezentat critic ºi în Axenciuc: II, 99-101.
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Tabelul III.17. Exploataþiile agricole, pe grupe de mãrime,
în România interbelicã (1930-1935)

Hectare % din numãrul de proprietãþi % din suprafaþa arabilã 
<1 18,6 1,6 
1-3 33,6 11,1 
3-5 22,8 15,3 
5-10 17,1 20,0 
10-20 5,5 12,0 
20-50 1,7 7,8 
50-100 0,3 4,5 
100-200 0,2 4,0 
200-500 0,1 6,7 
>500 0,1 17,0 

Sursa: Axenciuc: II, 183.

Observãm faptul cã peste jumãtate dintre gospodãriile þãrãneºti aveau sub 3 hectare ºi
circa trei sferturi dintre ele sub 5 hectare, limita consideratã de obicei în epocã drept
necesarã pentru asigurarea subzistenþei unei familii medii. Mai mult, ponderea exploataþiilor
mijlocii (10-20 hectare), considerate a avea potenþialul cel mai ridicat de intensificare a
producþiei þãrãneºti pentru piaþã, a fost în România deosebit de micã în comparaþie cu alte
þãri europene92. Discuþiile cu privire la influenþa reformei agrare asupra productivitãþii
agricole au fost ºi sunt deosebit de controversate, fiind marcate atât de partizanatele
ideologice ale diverºilor autori, cât ºi de ambiguitatea rezultatelor cercetãrilor empirice
asupra performanþelor relative ale diferitelor categorii de exploataþii93. Dincolo însã de
aceste controverse, este neîndoielnic faptul cã exploataþiile foarte mici erau inadecvate
pentru producþia cerealierã, care a continuat în toatã perioada interbelicã sã reprezinte
principala componentã a producþiei agricole din România.

Un alt factor care a contribuit la slaba performanþã a agriculturii române interbelice a fost
nivelul agrotehnic redus, respectiv slaba aplicare a inovaþiilor celei de-a doua revoluþii agrare
din epoca modernã. Astfel, în pofida strãdaniilor unora dintre camerele agricole judeþene,
susþinute începând din 1929 ºi prin mãsuri directe ale Ministerului Agriculturii ºi Domeniilor, de
a stimula folosirea îngrãºãmintelor94, la sfârºitul perioadei interbelice România ocupa ultimul loc
din Europa la cantitatea de îngrãºãminte folosite pe un hectar95. Deºi în perioada interbelicã s-au
realizat unele progrese în ceea ce priveºte dotarea tehnicã a gospodãriilor þãrãneºti96, nivelul de

92. Astfel, în România aceastã grupã de proprietãþi forma 5,5% din numãrul exploataþiilor ºi ocupa 12%
din suprafaþã, în timp ce în Bulgaria (1934) procentele erau de 9.18% ºi respectiv 24,69%, în
Iugoslavia (1931) 8,8% ºi respectiv 22,3%, iar în Franþa (1929) 14,96% ºi respectiv 20,48%, doar
Ungaria (1935), cu 4,48% ºi respectiv 14,99%, fiind ceva mai aproape de România din acest punct
de vedere (date din Axenciuc: II, 242-243 ºi Handbuch: VI, 886 � capitol de Holm Sundhaussen).

93. O bunã sintezã a acestor controverse în Roberts 1951: 58-62.
94. ªandru 1973: 83-84.
95. Handbuch: VI, 110 (capitol de Wolfram Fischer). De menþionat faptul cã din acest tabel

lipsesc datele pentru câteva state europene, printre care ºi Albania, care însã în perioada
postbelicã a avut un consum de îngrãºãminte la hectar mai mare decât România.

96. Date pe diferite tipuri de unelte agricole, de la cele mai simple pânã la cele mai moderne, în
ER: III, 339-343 (capitol de Nicolae Georgescu-Roegen) ºi Axenciuc: II, 359-363, 394-401.
Vezi ºi analiza din Madgearu 1995: 54-59 ºi Stãnculescu, ªtefãnescu 1941: 124-153. Un
bilanþ extrem de critic la Parpalã 1966: 85-100.
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motorizare a agriculturii a rãmas extrem de slab comparativ cu alte þãri europene. Astfel, la
sfârºitul perioadei interbelice, în România reveneau 2.436 de hectare teren agricol la un
tractor faþã de 598 de hectare la un tractor în media a 16 þãri europene97. În fine, dincolo de
slaba dotare tehnicã, agricultura din România interbelicã a mai fost grevatã ºi de practicile
agrotehnice deficitare ale multor þãrani, îndeosebi în ceea ce priveºte respectarea regulilor
rotirii culturilor, absenþa selecþiei seminþelor ºi depozitarea proastã a recoltei98. Expe-
rimentele realizate de Camera agricolã a judeþului Ilfov în anii �30 au evidenþiat faptul cã
îmbunãtãþirea practicilor agrotehnice fãrã investiþii suplimentare, deci folosind aceleaºi
resurse umane ºi materiale, îngãduia dublarea randamentului la hectar la grâu ºi porumb ºi
îmbunãtãþirea calitativã a producþiei cu 20%99; aceste cercetãri evidenþiazã �preþul� pe care
România îl plãtea pentru slabul nivel de pregãtire a forþei de muncã din agriculturã.

Nici celelalte componente ale producþiei agricole nu au evoluat spectaculos în perioada
interbelicã. Astfel, producþia plantelor alimentare ºi industriale a crescut mai rapid decât
cea cerealierã100, dar ponderea acestor culturi a rãmas minoritarã în comparaþie cu cerealele.
Astfel, în anii 1935-1939 plantele industriale (rapiþã, tutun, cânepã, in, sfeclã de zahãr,
floarea-soarelui etc.) dãdeau 3,1% din valoarea totalã a producþiei agricole vegetale (2,3% în
1919-1924), plantele alimentare necerealiere (fasole, mazãre, linte, cartofi, ceapã, varzã, pepeni
etc.) 9,4% (9% în 1919-1924), strugurii 4,7% (3,4% în 1919-1924) ºi fructele 6,2% (3,3% în
1919-1924)101, ceea ce însemna un total sub un sfert din valoarea producþiei agricole vegetale.

Mai importantã era producþia animalierã, însã � spre deosebire de plantele industriale
ºi alimentare � aceasta a avut per total o dinamicã încã ºi mai slabã decât producþia
cerealierã102. Cauzele acestei situaþii au fost diminuarea numãrului de animale în timpul
rãzboiului ºi redresarea doar parþialã a acestuia în cele douã decenii interbelice103. Astfel,
efectivele de bovine au fost de 4,6 milioane de capete în 1919 (aproape 6 milioane înainte
de 1914 în teritoriile care au compus România Mare dupã 1918), au crescut apoi pânã la
5,7 milioane de capete în 1922, au scãzut apoi treptat pânã la o minimã de 4 milioane de
capete în 1930, variind între 4 ºi 4,3 milioane capete de-a lungul anilor �30. Nici la cabaline
ºi porcine creºterile din anii interbelici nu au putut recupera scãderile din timpul rãzboiului,
astfel încât efectivele din 1939 erau mai mici decât cele din 1914 (la un teritoriu comparabil).
Creºteri ceva mai mari au fost realizate la ovine ºi la pãsãri. În cazul ovinelor vârful a fost atins
în 1924 (13,6 milioane de capete, faþã de 6,7 milioane în 1919 ºi 10,7 milioane înainte de

97. Dobre 1996a: 183. În acest clasament, România ocupa locul 14 din 16 state europene, fiind
urmatã numai de Iugoslavia ºi de Polonia, dar foarte departe de locul 13 (Bulgaria), unde
reveneau 1.387 de hectare la un tractor. Situaþia nu se schimbã nici dacã luãm în considerare
cifra de 5.732 de tractoare atestatã pentru anul 1939 (Axenciuc II: 361), care ar conduce la
o medie de 2.337 de hectare pe tractor. Pentru date comparative pe diferitele þãri, vezi
Svennilson 1954: 250.

98. ER: III, 154-156 (capitol de Constantin Garoflid ºi N. Cornãþeanu); Madgearu 1995:
65-67; ªandru 1975: 325-327.

99. Georgescu-Roegen 1997: 30. Vezi ºi Madgearu 1995: 66-67.
100. Date ºi analize detaliate în ER: III, 353-428 ºi Axenciuc: II, 541-638.
101. Axenciuc: II, 704.
102. Descrieri detaliate ale diverselor sub-sectoare ale creºterii animalelor în ER: III, 473-541 ºi

Stãnculescu, ªtefãnescu 1941: 154-204.
103. Informaþiile cantitative din acest paragraf au fost preluate din Axenciuc II: 416. Pentru

estimãrile situaþiei de dinainte de 1914 am adunat datele pe provincii istorice din Axenciuc II:
416, 443, 449, 450.



231EPOCA INTERBELICÃ

primul rãzboi mondial), iar dupã aceastã datã efectivele au variat între 11,8 ºi 13 milioane de
capete. În cazul pãsãrilor, creºterea a fost spectaculoasã pânã spre mijlocul anilor �30, dar dupã
aceea s-a instalat o tendinþã descrescãtoare, care a fãcut ca în 1939 efectivele sã fie doar
puþin mai mari decât în 1919 (39 faþã de 36 milioane de capete). Dacã raportãm efectivele
de animale la numãrul de locuitori, declinul relativ al ºeptelului este încã ºi mai evident.

Tabelul III.18. Efectivele de animale din România interbelicã
(capete/100 locuitori, cifre rotunjite)

Perioada Bovine Cabaline Ovine ºi caprine Porcine Pãsãri 

   1914104 38 14 68 22 ? 
1919 30 9 46 15 234 
1920 31 10 59 16 247 
1921 36 11 75 20 248 
1922 37 11 81 20 249 
1923 35 11 81 18 249 
1924 34 11 86 19 250 
1925 31 11 81 19 251 
1926 29 11 83 19 251 
1927 28 11 78 18 332 
1928 27 11 76 16 327 
1929 26 11 72 14 325 
1930 23 11 70 14 363 
1931 23 11 70 18 227 
1932 24 11 69 16 331 
1933 23 11 68 15 352 
1934 23 11 67 16 ? 
1935 24 11 64 16 258 
1936 22 11 63 16 231 
1937 22 11 65 16 219 
1938 22 11 67 16 195 
1939 22 10 66 15 196 

Sursa: Axenciuc: II, 817.

Dupã cum a arãtat Virgil Madgearu, principalele cauze ale scãderii numãrului de animale
au fost reducerea suprafeþelor pentru fâneþe, creºterea insuficientã a suprafeþei terenurilor
cultivate cu plante furajere ºi declinul randamentelor la hectar ºi în cazul acestora105. Aceºti
factori au limitat ºi posibilitãþile de creºtere a randamentelor pe animal, astfel încât producþia
de carne, lapte, piei, lânã, ouã etc. a fost ºi ea influenþatã mai mult de variaþiile efectivelor
decât de creºterea uºoarã a cantitãþilor medii obþinute106. Scãderea numãrului de animale
domestice a însemnat ºi o reducere a cantitãþii de îngrãºãminte naturale disponibile, ceea ce
a influenþat negativ ºi dinamica producþiei vegetale. Agricultura româneascã se afla astfel
prinsã într-un blocaj al capacitãþii sale de creºtere. Virgil Madgearu exprimã tranºant
aceastã idee: �Noi am ajuns la limita producþiei posibile cu ajutorul mijloacelor primitive

104. Estimãrile noastre bazate pe datele din diverºi ani pentru diferitele provincii istorice (Axenciuc: II,
416, 443, 449, 450).

105. Madgearu 1995: 49-53.
106. Vezi datele ºi comentariile din Axenciuc: II, 465-481.
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ºi cu organizarea neraþionalã a exploataþiei descrisã mai sus�107. Desigur, soluþii existau, dar
ele presupuneau restructurarea profundã a producþiei agricole, diversificarea culturilor de
plante ºi sporirea ponderii creºterii animalelor, ca ºi adoptarea unor practici ºi tehnologii
superioare, care îºi probaserã eficienþa în alte spaþii geografice; or, în aceastã privinþã
realizãrile din România anilor �30 au rãmas extrem de modeste.

Dinamica mediocrã a producþiei agricole exprimatã în unitãþi fizice este însã numai o
parte a tragediei agriculturii româneºti interbelice. Cealaltã faþetã este conjunctura agricolã
defavorabilã pe plan mondial în cea mai mare parte a epocii interbelice. Victor Axenciuc
exprimã astfel aceastã realitate:

Agricultura româneascã din perioada interbelicã a suportat nu numai consecinþele
propriei sale subdezvoltãri, ale exploatãrii sale de cãtre celelalte sectoare interne, dar
a fost supusã din exterior, din economia mondialã, la acþiuni economice ruinãtoare din
care cea mai distrugãtoare a fost criza agrarã mondialã din perioada 1928-1936, când
toate carenþele agriculturii româneºti au apãrut ºi s-au manifestat cu mare gravitate în
viaþa socialã a þãrii108.

Per total, dupã cum am vãzut ºi în subcapitolul III.1, perioada interbelicã a fost puþin fastã
pentru agricultura mondialã ºi îndeosebi pentru cea europeanã. Europa a avut de suferit din
cauza absenþei unor noi inovaþii tehnice majore, din cauza dezorganizãrii ºi pierderilor de
forþã de muncã umanã ºi animalã pricinuite de primul rãzboi mondial ºi din cauza
concurenþei producãtorilor extraeuropeni. Ingvar Svennilsson conchidea cã, �în perspectiva
dezvoltãrilor care au avut loc în restul lumii, recesiunea agriculturii europene poate fi
vãzutã ca expresie a unei scãderi de productivitate ºi de competitivitate în raporturile cu
exportatorii extraeuropeni�109. Aceastã pierdere de vitezã a fost pregnantã în timpul primului
rãzboi mondial, când scãderea producþiei din multe þãri europene afectate de rãzboi a
determinat creºterea preþurilor la produsele alimentare de bazã, ceea ce a stimulat exporturile
de cereale ºi carne ale producãtorilor care reuºiserã sã-ºi pãstreze sau sã-ºi extindã
capacitãþile productive. Spre mijlocul anilor �20 creºterea continuã a producþiei extra-
europene s-a combinat cu restabilirea producþiei în majoritatea þãrilor europene ºi cu un
anume declin al consumului de cereale în þãrile dezvoltate, ceea ce a condus la rãsturnarea
tendinþei preþurilor în anii 1925-1926 ºi la instalarea treptatã a unei recesiuni agricole,
deosebit de grave în ceea ce priveºte comerþul cu cereale. Evidenþiind faptul cã în centrul
crizei agrare s-a situat criza cerealelor ºi cã �criza grâului a stat la baza crizei cerealelor�,
Vasile Bozga aratã cã preþul grâului pe diverse pieþe, deºi în scãdere faþã de vârful din 1925,
s-a menþinut relativ remunerator ºi în 1926 ºi 1927, scãderea dramaticã începând din 1928
ºi continuând pânã la minime istorice în anii 1932-1934 (în Marea Britanie a ajuns la mai
puþin de o treime din nivelurile anilor 1925-1926), dupã care a avut loc o redresare parþialã
pânã în 1937, urmatã de noi scãderi în 1938 ºi 1939110. Scãderi încã ºi mai severe au avut
loc la aºa-numitele cereale secundare, precum ºi la plantele industriale ºi la cele tropicale,
în timp ce în cazul produselor animaliere scãderea a fost ceva mai târzie ºi mai puþin
amplã decât la cereale111. Prãbuºirea preþurilor agricole a determinat majoritatea gu-
vernelor din þãrile importatoare sã încerce sã-ºi protejeze producãtorii proprii, fie prin

107. Madgearu 1995: 65.
108. Axenciuc 1997: 244.
109. Svennilsson 1954: 84.
110. Bozga 1975: 38 (ºi anexa V).
111. Bozga 1975: 38-42.



233EPOCA INTERBELICÃ

sporirea protecþionismului vamal, fie prin introducerea unor mãsuri netarifare (raþii între
grâul de import ºi cel autohton impuse procesatorilor din domeniul morãritului, condiþionãri
de import-export, cote de import, licenþe etc.) ºi prin intervenþii mai mult sau mai puþin
directe ale statului pentru regularizarea pieþelor. În consecinþã, þãrile dezvoltate au reuºit
sã-ºi menþinã producþia proprie ºi în fazele cele mai dificile ale recesiunii agricole, efectele
defavorabile fiind suportate îndeosebi de exportatori ºi mai ales de aceia care nu au reuºit
sã-ºi diversifice producþia în alte direcþii, mai puþin lovite conjunctural decât domeniul
cerealier. Chiar ºi atunci când conjunctura preþurilor cerealiere s-a redresat parþial � cum a
fost în anii 1935-1937, piaþa agricolã mondialã a fost mult mai fragmentatã ºi mai sever
reglementatã ºi controlatã de stat decât în perioada de dinainte de primul rãzboi mondial ºi
chiar decât în anii �20.

Ca þarã exportatoare de cereale, România era în principiu sensibilã la acest tip de evoluþii
ale conjuncturii agricole. Având în vedere acest fapt, meritã sã vedem cum au evoluat
cantitativ exporturile româneºti de cereale în perioada interbelicã.

Tabelul III.19. Exporturile de cereale ale României interbelice
(milioane tone, cifre rotunjite)

Anii Total cereale Grâu porumb Orz Alte cereale 
1910-1914112 3,1 1,3 1,1 0,3 0,2 

1919 0,001 ... ... ... ... 
1920 0,9 ? ? ? ? 
1921 1,5 0,1 0,8 0,4 0,2 
1922 1,2 0,03 0,3 0,6 0,3 
1923 1,7 0,03 0,7 0.8 0,2 
1924 1,3 0,1 0,7 0,3 0,1 
1925 0,8 0,01 0,6 0,2 0,03 
1926 1,6 0,3 0,7 0,6 0,1 
1927 2,8 0,2 1,8 0,7 0,2 
1928 1,0 0,03 0,5 0,4 0,1 
1929 1,6 0,01 0,4 1,2 0,1 
1930 3,1 0,3 1,2 1,4 0,2 
1931 3,2 1,0 1,0 1,0 0,2 
1932 2,5 0,1 1,7 0,5 0,1 
1933 1,7 0,01 1,1 0,6 0,05 
1934 0,9 0 0,5 0,3 0,02 
1935 1,1 0,3 0,6 0,2 0,04 
1936 2,0 0,6 0,8 0,5 0,1 
1937 2,1 1,0 0,5 0,3 0,3 
1938 1,3 0,9 0,2 0,2 0,02 
1939 1,9 1,1 0,5 0,2 0,1 

Sursa: Axenciuc: III, 373-374.

Concluziile sunt evidente. Deºi cu un teritoriu ºi cu o populaþie mai mult decât duble faþã
de cele ale Vechiului Regat, România Mare a exportat cantitãþi mult mai mici de cereale decât
în anii premergãtori primului rãzboi mondial (singurul an când exporturile au depãºit media
anilor 1910-1914 a fost 1931). În primul deceniu interbelic cantitãþile exportate au depins

112. Doar Vechiul Regat.
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covârºitor de variaþiile producþiei (vezi, de exemplu, prãbuºirea exporturilor în 1919-1920
sau impactul recoltei proaste din 1924 asupra exporturilor din 1925), influenþa variaþiilor
cererii (reflectatã de preþurile de pe pieþele internaþionale) fiind practic nulã. Aceastã
situaþie s-a menþinut ºi în perioada cea mai acutã a depresiunii agricole, abia din 1933
putându-se vorbi de începuturile unei anumite adaptãri a volumului exporturilor la conjunctura
internaþionalã (deºi relevanþa preþurilor este mai scãzutã dupã anii 1931-1932, când majoritatea
þãrilor vest-europene au introdus ºi bariere netarifare în calea importurilor de cereale).

113. Corelaþia dintre nivelul producþiei cerealiere, volumul exporturilor ºi balanþa comercialã a
României era un loc comun în România interbelicã (cf. ER: IV, 482-483 � subcapitol de
Nicolae Georgescu-Roegen).

Concluzia este ºocantã. Când preþurile mondiale au fost mari, România nu a exportat
sau a exportat doar cantitãþi relativ mici; când preþurile au fost mici, România a
exportat cantitãþi mult mai mari. Exporturile româneºti de cereale din perioada interbelicã
reproduc într-un fel încã ºi mai grav tiparul pãgubos conturat în secolul al XIX-lea (vezi
supra, cap. II.2.3). Din punct de vedere strict economic, putem spune simplu cã exporturile
româneºti de cereale au continuat ºi în epoca interbelicã sã fie determinate în primul rând
de variaþiile ofertei (producþiei)113 ºi nu de cerere (nivelul preþurilor mondiale), ceea ce este
un simptom clasic al înapoierii economice. Aceastã explicaþie nu este suficientã. Se cuvine
sã ne întrebãm de ce s-a persistat într-un comportament economic atât de contrar faþã de
ceea ce am fi înclinaþi � privind lucrurile de la distanþa cuvenitã � sã considerãm un
comportament economic raþional, vizând maximizarea profitului.

Orice rãspuns la aceastã întrebare trebuie sã aibã în vedere deosebirile dintre anii de
preþuri mari de la începutul epocii interbelice ºi anii cu preþuri mici din timpul Marii Crize.
Deci, de ce nu a exportat România mai multe cereale în prima fazã ºi de ce a exportat atât
de mult în anii când preþurile erau extrem de mici?

Surse: Axenciuc: III, 373-347; Svennilson 1954: 243.

Figura III.1. Exporturile româneºti de cereale raportate la variaþia preþului grâului
pe piaþa britanicã



235EPOCA INTERBELICÃ

Nivelul extrem de scãzut al exporturilor din primii ani interbelici s-a datorat prãbuºirii
nivelului producþiei, îndeosebi la grâu (vezi supra). În aceastã privinþã, România nu a fost
singurã, scãderi similare fiind observate în majoritatea þãrilor europene, îndeosebi în Europa
Rãsãriteanã114. O redresare imediatã a producþiei pentru a profita de conjunctura comercialã
era practic imposibilã dacã avem în vedere pierderile de forþã de muncã umanã ºi de animale
de tracþiune din timpul rãzboiului, ca ºi nesiguranþa raporturilor de proprietate în contextul
desfãºurãrii reformei agrare. Dincolo însã de aceste dificultãþi obiective, se poate spune cã
factorul politic a contribuit ºi el la întârzierea ºi limitarea refacerii. Nu voi lua în
considerare opiniile potrivit cãrora România ar fi trebuit sã renunþe la efectuarea reformei
agrare; acest lucru era politic imposibil în contextul acelor ani, orice refuz de a respecta
promisiunea de a împãrþi pãmântul þãranilor demobilizaþi putând declanºa conflicte sociale
devastatoare. De altfel, trebuie sã ne amintim ºi faptul cã în ultimii ani de dinainte de primul
rãzboi mondial vechiul sistem agrar îºi epuizase posibilitãþile de creºtere. Dar, chiar ºi în
condiþiile efectuãrii reformei agrare, ar fi fost posibilã redresarea mai rapidã ºi mai completã
a producþiei de cereale115. Astfel, constatând deficitul de animale de tracþiune, Constantin
Garoflid, ministru al Agriculturii în guvernul Averescu, a promovat în 1921 Legea moto-
culturii, prin care se acordau facilitãþi la importul tractoarelor ºi înlesniri la cumpãrare
agricultorilor ºi asociaþiilor acestora. Deºi imediat dupã aprobarea legii au fost semnate deja
contracte de import de tractoare, deºi acest import ar fi mãrit producþia pe termen scurt ºi
ar fi reprezentat totodatã un important pas înainte în progresul tehnicilor de culturã,
guvernul liberal instalat în ianuarie 1922 a abrogat legea ºi a reziliat contractele, plãtind
chiar despãgubiri pentru aceasta116. Privind lucrurile de la o anumitã distanþã ºi prin prisma
intereselor pe termen lung ale economiei româneºti, aceastã decizie a guvernului liberal
apare ca aberantã. Ea se înscrie însã într-un set de mãsuri impuse de Vintilã Brãtianu în
calitate de ministru de Finanþe, pentru echilibrarea bugetului puternic deficitar al statului;
în acest scop, Vintilã Brãtianu a suspendat toate cheltuielile care i se pãreau inutile sau
neurgente117. Opiniile contemporanilor au fost extrem de severe cu acest fel limitat de a
concepe politica economicã: �el era cel mai onest apãrãtor al intereselor þãrii, dar cu un
orizont de mic burghez, fãrã imaginaþie, incapabil sã priceapã legile dezvoltãrii economice
ºi neconcepând investiþii decât în funcþie de bugetul anual al statului�118. Pentru a fi
imparþiali, trebuie sã arãtãm cã ºi alte þãri au dus în aceastã vreme politici financiare severe
ºi au avut programe deflaþioniste în anii �20, dar în cazul României politica �tenace, dar
primitivã� a lui Vintilã Brãtianu a avut darul �de a distruge cu o mânã ceea ce încerca sã
creeze cu cealaltã�119. De altfel, abrogarea Legii motoculturii ºi a programului de import de
tractoare nu a fost un episod izolat în politica liberalã faþã de agriculturã. Aceeaºi obsesie a
echilibrãrii bugetului l-a determinat pe Vintilã Brãtianu sã mãreascã taxele de export, care
au ajuns sã asigure o mare parte a încasãrilor bugetare; pe de altã parte, taxele pe

114. Svennilson 1954: 88-89.
115. Propunerile din primii ani interbelici de a intensifica dezvoltarea agriculturii din România

sunt trecute în revistã în ªtirban 1987: 222-227.
116. Mitrany 1930: 451-452; ER: III, 150 (capitol de Constantin Garoflid). O criticã a folosirii

tractoarelor în agriculturã în AGER 1937: 45-46 (comunicare de N. Cornãþeanu).
117. Dobrovici 1934: 408-412. Pentru conjunctura generalã a acestei austeritãþi financiare, vezi

ºi Kiriþescu 1997: II, 298-300.
118. ªeicaru 2002: 28.
119. Roberts 1951: 119, 121
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exporturile de cereale ºi de produse agricole în general au acþionat ca un factor care a blocat
eficient orice încercare de a investi pentru a ridica nivelul productivitãþii în agriculturã.
Dacã mai avem în vedere ºi faptul cã din cheltuielile bugetare doar o foarte micã parte era
dedicatã agriculturii ºi/sau lumii rurale, atunci putem conchide cã politica liberalã viza
drenarea de resurse din sectorul agrar pentru nevoile statului ºi ale dezvoltãrii industriale120.
Aceastã politicã nu era neapãrat eronatã ca principiu. Ea a avut însã efectul unei auto-stran-
gulãri, a unei deprimãri a producþiei agricole ºi a comerþului exterior121, exact în momentul
când preþurile internaþionale la cereale erau ridicate. În 1925, Vintilã Brãtianu a anunþat
reducerea gradualã a taxelor de export, dar pânã când acestea au devenit irelevante122,
preþurile internaþionale au încetat sã mai fie la fel de remuneratoare.

Nivelul insuficient al producþiei nu a fost singurul handicap în calea unei valorificãri
profitabile a cerealelor româneºti în primul deceniu interbelic. O altã problemã a fost calitatea
proastã a cerealelor, care deseori erau necurãþate ºi depozitate în condiþii proaste123. O lege
pentru clasarea cerealelor a fost adoptatã abia în 1928124, fiind urmatã de alte legi pentru
asigurarea calitãþii la animale, ouã etc.; toate acestea au intrat în vigoare într-un moment când
conjunctura internaþionalã nu mai era la fel de favorabilã exporturilor agricole româneºti. La fel
de târzii au fost ºi mãsurile de stimulare a producþiei agricole promovate de guvernele naþional-
-þãrãniste în anii 1928-1931, cum ar fi închirierea de utilaje sau înfiinþarea unor staþii de selecþie
a seminþelor125. Un alt handicap al agriculturii româneºti a fost accesul mai redus al agricultorilor
români la credit comparativ cu cei din alte þãri sud-est europene (Bulgaria, Grecia)126.

Cu totul altfel se pun problemele pentru anii 1929-1933. În aceºti ani, România ºi-a
sporit masiv exporturile de cereale, deºi preþurile internaþionale erau în scãdere dramaticã,
iar încasãrile din exporturi au fost în medie sensibil mai mici decât în perioada anterioarã.

Tabelul III.20. Exporturile româneºti de cereale ºi derivate (indici, medii multianuale)

Anii  Cantitãþi Valori 
1924-1928 100,0 100,0 
1929-1933 159,1 60,8 
1934-1938 97,6 46,3 

Sursa: Bozga 1975: 173.

120. Pentru politica economicã a guvernãrilor liberale din anii 1920, vezi în afara lucrãrilor citate
mai sus, Saizu 1981 ºi Pãun 2000: 133-162. Comentarii severe asupra neglijãrii agriculturii
de cãtre guvernele liberale, cu comparaþii defavorabile faþã de sprijinul acordat acestui sector
de guverne din þãri precum Bulgaria sau Cehoslovacia, la Mitrany 1930: 452-454.

121. Roberts 1951: 120-121.
122. Un tabel sintetic al cuantumului acestor taxe în ER: IV, 478.
123. ªandru 1975: 320; Lampe, Jackson 1982: 367.
124. Bozga 1975: 192-193.
125. Lampe, Jackson 1982: 451.
126. Lampe, Jackson 1982: 451-456. Problema creditului insuficient ºi/sau oneros pentru agricultori

a fost des invocatã atât de observatorii interbelici, cât ºi de istoricii de mai târziu. Este incontestabil
cã penuria creditului a reprezentat un handicap pentru orice încercare de modernizare agricolã.
Dumitru ªandru, care a studiat în detaliu aceastã problemã, conchide categoric: �Volumul
insuficient al mijloacelor financiare care au stat la dispoziþia agricultorilor se reflectã fidel în
rezultatele ºi în evoluþia acestei ramuri a economiei naþionale� (ªandru 1985: 169). Fãrã a nega
adevãrul acestei observaþii, trebuie sã subliniem faptul cã mijloacele financiare necesare dezvoltãrii
agricole nu puteau veni numai din credit ºi cã accesul la credit era condiþionat ºi de nivelul
veniturilor þãranilor, deci de preþurile la care aceºtia îºi puteau vinde produsele.
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Mediile cincinale, deºi extrem de utile pentru a atenua influenþa variaþiei recoltelor ºi
pentru a evidenþia tendinþele mai generale, prin definiþie sunt inadecvate pentru a reliefa
evoluþiile pe termen scurt. Or, ceea ce trebuie remarcat este faptul cã dupã o recoltã
mediocrã în 1928, România a avut recolte foarte bune în anii 1929 (mai ales la porumb, ceea
ce s-a tradus prin exporturi mari în 1930), 1930 ºi 1931, recolte care au îngãduit creºterea
spectaculoasã a exporturilor de cereale, deºi preþurile internaþionale erau în scãdere.

127. Bozga 1975: 47-49, 183-185. Într-un context polemic, Mihail Manoilescu consemna ºi el
�sãrãcia de idei a acestor conferinþe� ºi �utopia mijloacelor recomandate de ele�, care le
fãceau �sterile, goale ºi infecunde� (Manoilescu 1993: II, 231).

Ce era de fãcut? În mod normal, cel mai târziu în 1931, când preþul de export al
porumbului a ajuns 43,3%, iar cel al grâului coborâse la 37,6% din cel din 1929, România
ar fi trebuit sã-ºi autolimiteze exporturile de cereale, sã încerce sã conserve valoarea
stocurilor (fie prin prelucrare directã, fie prin hrãnirea unui numãr cât mai mare de
animale) ºi sã caute sã acþioneze pentru redresarea preþurilor mondiale la cereale. Cum
ponderea þãrii în comerþul mondial era prea micã pentru a putea impune preþurile, soluþia
raþionalã economic era concertarea exportatorilor în vederea evitãrii concurenþei ºi vânzarea
la preþuri mai ridicate a unor cantitãþi mai mici de cereale. Pentru a fi oneºti, trebuie sã
consemnãm faptul cã Virgil Madgearu, succesiv ministru al Industriei ºi Comerþului, al
Finanþelor ºi al Agriculturii ºi Domeniilor în diversele guverne naþional-þãrãniste, a promovat
activ ideea �blocului agrar�, grupare a exportatorilor agricoli din Europa Central-rãsã-
riteanã menitã sã promoveze interesele acestora în raport cu statele importatoare din Europa
Apuseanã. Pe de altã parte, trebuie sã observãm faptul cã primele conferinþe ale þãrilor
agrare nu s-au focalizat pe problema preþurilor, ci au vizat mai degrabã obþinerea de concesii �
tratament preferenþial ºi renunþarea la restricþii � din partea importatorilor127. Abia târziu,
când preþurile mondiale erau la nivelul cel mai scãzut ºi când s-a învãþat din exemplul
înþelegerilor dintre producãtorii diverselor mãrfuri industriale, statele exportatoare de cereale

Sursa: Bozga 1975: 254.

Figura III.2. Evoluþia cantitãþii ºi valorii exporturilor de cereale ºi derivate ale acestora
(indici, media anilor 1924-1928=100)
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au încheiat un acord de contingentare a exporturilor lor pe piaþa mondialã; aceastã înþelegere
referitoare la grâu, ca ºi cea anterioarã, referitoare la zahãr, ºi ca ºi cele care au mai urmat
cu privire la alte produse agricole, a avut însã doar puþine efecte practice128.

Dacã încercãrile de coagulare a intereselor exportatorilor agrari s-au dovedit puþin
eficiente, mai rãmânea varianta adaptãrii structurilor productive din agricultura româ-
neascã la noua conjuncturã mondialã. Aceasta ar fi presupus pe termen scurt reducerea
cantitãþii cerealelor vândute la export ºi gãsirea altor cãi de valorificare a excedentului, iar
pe termen mediu restructurarea agriculturii prin diminuarea suprafeþelor cultivate cu cereale
ºi prin extinderea celor alocate altor culturi (legume, alte plante alimentare sau plante de
nutreþ), prin intensificarea culturilor ºi creºterea randamentelor pe unitatea de suprafaþã ºi
prin sporirea ponderii creºterii animalelor; dupã modelul danez, putea fi avutã în vedere ºi
o sporire a gradului de prelucrare a produselor animaliere, care ar fi fost în concordanþã cu
accentuarea barierelor netarifare prin care diverse state cãutau sã împiedice importul de
animale vii129. O asemenea evoluþie ar fi rãspuns semnalului dat de preþuri � preþurile
plantelor alimentare, ale animalelor vii ºi ale produselor animaliere au scãzut ºi ele în
timpul Marii Crize, dar mai puþin decât cele ale cerealelor130 � ºi ar fi reprezentat un pas
semnificativ în direcþia trecerii la o agriculturã mai intensivã, la niveluri superioare de
prelucrare ºi la produse cu mai multã valoare adãugatã.

O asemenea politicã ar fi însemnat o cotiturã radicalã cu filosofia anterioarã potrivit
cãreia exporturile de cereale erau sursa principalã de venituri externe, ºi ca atare un element
vital pentru societate, ca ºi pentru bugetul statului. Deºi în România interbelicã au fost
exprimate deseori opinii cã agricultura trebuie intensificatã ºi diversificatã, ideea unei
restructurãri agricole nu s-a impus cu adevãrat pe agenda publicã131. Prioritare au
rãmas preocupãrile faþã de deteriorarea balanþei de plãþi, care ameninþa sã compromitã
decisiv echilibrul financiar, sã blocheze rambursarea datoriilor externe ºi funcþionarea în
continuare a statului132. În aceste condiþii, factorul politic a acþionat pentru sporirea cu
orice preþ a volumului fizic al exporturilor tradiþionale, astfel încât România sã facã rost
de devizele necesare pentru plata datoriei publice ºi de acoperirea importurilor minimale133.

128. Bozga 1975: 50-51, 185; vezi ºi prezentarea conferinþei economice mondiale de la Londra
din 1933 în Dobrovici 1934: 986-1007.

129. ER: III, 542-548 (capitol de Justin Braghinã) ºi IV, 481-482 (subcapitol de Nicolae Georgescu-
-Roegen); Madgearu 1995: 206; ªandru 1975: 323.

130. Vezi indicii anuali din Bozga 1975: 124.
131. Roberts 1951: 180-186.
132. Ample prezentãri ale dezbaterilor economico-financiare, inclusiv ale rapoartelor consilierului tehnic

francez pe lângã Banca Naþionalã a României, Charles Rist, în Dobrovici 1934: 756-1072. Cu
privire la gravitatea crizei financiare a României din anii 1931-1933, vezi de asemenea: Kiriþescu
1997: II, 406-420; Axenciuc: III, 623, 699-706, 721-729, 744. De observat cã, exceptând anul
de vârf 1932-1933, anuitatea datoriei publice din România a fost � raportatã la bugetul statului � mai
micã decât cea a Bulgariei din aceeaºi vreme (Lampe, Jackson 1982: 480-481).

133. Virgil Madgearu sintetizeazã astfel situaþia: �Aceastã prãbuºire a preþurilor atrage dupã sine
o scãdere a valorii exportului ºi cum de valoarea exportului depind posibilitãþile de transfer
a cuponului datoriei externe, politica economicã din acea vreme a fost o politicã de intensi-
ficare cantitativã a exportului, prin cãutarea de debuºeuri noi ºi lãrgirea celor existente�
(ER: IV, 438). La rândul sãu, Nicolae Georgescu-Roegen elogia �efortul pe care economia
româneascã l-a fãcut în crizã, luptând pentru menþinerea paritãþii aur a monedei ºi pentru
respectarea integralã a angajamentelor sale financiare faþã de strãinãtate� (ER: IV, 476),
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Nu s-a încercat serios reducerea suprafeþelor cultivate cu cereale. Dimpotrivã, acestea au
crescut în timpul Marii Crize, fiind mai mari în anii 1930-1934 în medie cu 366.000 de
hectare decât în media anilor 1925-1929134. Mai mult, statul român a stimulat exporturile de
cereale prin politica de �valorificare a produselor agrare�. Dupã ce un prim set de mãsuri
adoptate încã de guvernarea naþional-þãrãnistã în aprilie 1931 (scutirea vânzãrilor de cereale,
leguminoase ºi oleaginoase de taxe de timbru ºi de înregistrare; scutirea exporturilor de
impozitul pe cifra de afaceri), în iulie 1931 guvernul condus de Nicolae Iorga a introdus
sistemul primelor de export, mai întâi pentru grâu ºi fãina de grâu, apoi pentru o
multitudine de alte produse. Acest sistem, care a devenit treptat esenþial pentru plasarea
exporturilor româneºti de cereale, s-a împletit cu taxarea tot mai severã a importurilor, care
era menitã nu numai sã ajute la menþinerea balanþei comerciale active, ci ºi sã aducã
veniturile necesare pentru subvenþionarea exporturilor135. Efectele economice au fost discu-
tabile. Virgil Madgearu, deºi susþine cã menirea sistemului era în primul rând socialã, de a
suplimenta veniturile agricultorilor136, recunoaºte: �Contribuabilul român plãteºte în acest
fel hrana strãinului ºi consumatorul român suportã povara preþurilor sporite pe care le
plãteºte pe piaþa internã�137.

În anii �30, plasarea cerealelor la export a devenit tot mai dificilã. Restricþiile ridicate de
tot mai multe state au fãcut sã sporeascã însemnãtatea înþelegerilor speciale ºi a comerþului
în compensaþie. A sporit ponderea grâului în dauna altor cereale, dar dupã doi ani ceva mai

concluzionând: �lupta economiei româneºti cu criza din 1929 a fost câºtigatã prin export, nu
fãrã însemnate pierderi însã� (ER: IV, 489). La rândul sãu, Mitiþã Constantinescu explicã
politica de a exporta cereale chiar dacã preþul era foarte scãzut, prin faptul cã altfel
�agricultorii noºtri ar fi cãzut într-o grea situaþiune, economia noastrã ar fi fost lipsitã de o
importantã contravaloare de schimb, iar uneori chiar liniºtea ºi ordinea publicã internã a þãrii
ar fi fost ameninþate� (Constantinescu 1943: I, 43). Acest ultim argument reliefeazã miza
socialã a exporturilor agricole, ca ºi faptul cã majoritatea þãranilor, copleºiþi de nevoi, nu
aveau mijloacele materiale pentru a susþine ei înºiºi investiþiile necesare unei restructurãri
agricole. În consecinþã, dacã s-ar fi încercat o asemenea politicã, ar fi fost nevoie în mod
obiectiv de o intervenþie masivã a statului, atât pentru construirea capacitãþilor de prelucrare,
cât ºi pentru îndrumarea agricultorilor în direcþia schimbãrii raporturilor dintre culturi.
O asemenea intervenþie ar fi presupus o sporire semnificativã a capacitãþii administrative a
statului ºi alocarea de mijloace financiare considerabile. Argumentul cã statul român nu
dispunea de aceste mijloace financiare este real, dar nu trebuie absolutizat, deoarece statul
tot a cheltuit sume foarte mari pentru primele de export, pentru conversiunea datoriilor
agricole ºi prin tolerarea scãderii nivelului de încasare a impozitelor datorate de agricultori.
Problema era deci în mai micã mãsurã de naturã financiarã, cât de concepþie economicã ºi de
capacitate administrativã. În ambele privinþe, România plãtea preþul lipsei acumulãrilor an-
terioare, inclusiv al ratãrii valorificãrii preþurilor internaþionale mai favorabile din anii �20.

134. Axenciuc: II, 51. De observat cã în acelaºi timp media suprafeþelor alocate culturilor
alimentare necerealiere a sporit cu numai 42.000 hectare, iar cea a plantelor de nutreþ cu doar
79.000 hectare.

135. ER: IV, 440-447 (subcapitol de Virgil Madgearu); Madgearu 1995: 183-186; Puia 1982:
100-127; Dobre 1987: 31-39 (capitol de Adrian Platon);

136. ER: IV, 446 (subcapitol de Virgil Madgearu). Pe de altã parte, dacã avem în vedere faptul
cã majoritatea þãranilor nu participau direct la export, este evident faptul cã primele de export
au revenit mai ales marilor producãtori, efectul de ajutorare a þãranilor cu nevoi fiind limitat
(Bozga 1975: 180).

137. Madgearu 1995: 221.
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buni � 1936 ºi 1937 � în 1938 preþurile mondiale au scãzut din nou, obligând la conºtien-
tizarea faptului cã dezvoltarea economicã a României nu se mai putea baza prea mult pe
veniturile obþinute din exportul de cereale138. În aceste condiþii, s-a impus ideea de a
diversifica producþia agricolã prin creºterea ponderii unor activitãþi mai profitabile, iar
ministrul Economiei Naþionale din acea vreme, Mitiþã Constantinescu, a ºi formulat un plan
economic vizând, printre altele, �refacerea compunerii ºi structurii exportului nostru,
înlocuind materiile prime sau simplu transformate cu produse industrializate, conform
cerinþelor pieþelor consumatoare�139. Acest plan, care se bucura ºi de aprobarea unor
specialiºti aflaþi în opoziþie faþã de regimul dictaturii regale a lui Carol al II-lea140, a venit
din pãcate prea târziu ºi nici nu a mai fost aplicat cu adevãrat (mai ales cã la 1 februarie 1939
Mitiþã Constantinescu a fost trecut de la Economia Naþionalã la Finanþe ºi apoi la Banca
Naþionalã). Astfel, prevederile concrete de a scãdea semnificativ suprafeþele cultivate cu
cereale ºi de a extinde suprafeþele cultivate cu plante textile, oleaginoase, leguminoase, de
nutreþ, industriale ºi medicinale au gãsit doar o foarte parþialã transpunere în realitate în anii
celui de-al doilea rãzboi mondial, în condiþiile în care o parte semnificativã din forþa de
muncã din agriculturã fusese mobilizatã în serviciul militar. Dincolo însã de aceste evoluþii
târzii ºi totodatã limitate ca amploare, se cuvine sã constatãm cã � în pofida conºtientizãrii
de cãtre unii specialiºti ºi oameni politici a nevoii de reducere a predominanþei cerealelor �
la sfârºitul perioadei interbelice România continua sã aibã o agriculturã covârºitor cerealierã.
Astfel, dupã creºteri energice în anii 1935-1936, suprafaþa cultivatã cu cereale a scãzut cu
câteva procente în anii 1937-1939141, rãmânând însã dominantã la nivelul de ansamblu al
economiei.

138. O analizã detaliatã a acestei situaþii la Constantinescu 1943: I, 42-47.
139. Constantinescu 1943: I, 255-256 (pentru ansamblul acestui plan în domeniul exporturilor,

p. 204-260).
140. Virgil Madgearu, conºtient de faptul cã sistemul de producþie predominant cerealier este

�total opus condiþiilor de existenþã a exploataþiei agricole mici� (Madgearu 1995: 47) ºi cã
împiedicã sporirea ponderii culturilor de plante industriale ºi alimentare, conchidea: �Fo-
losirea mai intensivã a muncii în agricultura þãrãneascã presupune înainte de toate pãrãsirea
cerealismului ºi în primul rând dezvoltarea pe o scarã mai mare a producþiei de animale�
(Madgearu 1995: 67). Acelaºi autor subliniazã: �Pânã acum fondurile limitate de care a
putut dispune statul au fost folosite pentru a susþine preþul grâului în loc sã se acþioneze ca
sã se schimbe metodele ºi condiþiile tehnice de producþie. Dacã aceastã soluþie de timp de
crizã s-ar înlocui prin utilizarea fondurilor pentru investiþii productive, s-ar asigura în scurt
timp o sporire a producþiei, care ar ameliora standardul de viaþã al satelor� (Madgearu 1995:
267). Pentru evoluþia concepþiilor lui Madgearu, vezi ºi Hitchins 2003: 125-144.

141. De fapt, suprafeþele cultivate cu grâu au continuat sã creascã în aceºti ani, cele cu porumb au
scãzut uºor, iar cea mai mare parte a reducerii s-a realizat pe seama suprafeþelor cultivate cu
orz ºi ovãz (Axenciuc: II, 508). Pentru comparaþie, planul agricol de 5 ani adoptat la
sfârºitul anilor �30 prevedea reducerea cu 800.000 de hectare a suprafeþelor cultivate cu
grâu, cu 500.000 de hectare a celor cu porumb ºi cu 300.000 de hectare a ogoarelor sterpe,
ceea ce ar fi însemnat alocarea suplimentarã a circa 11-12% din suprafaþa arabilã a þãrii
pentru culturile de plante industriale, alimentare necerealiere ºi de nutreþ.
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Tabelul III.21. Suprafaþa arabilã dupã modul de folosire (media anilor, %)

Anii Total Cereale Plante 
industriale 

Plante 
alimentare 

Plante de 
nutreþ Ogoare 

1919-1924 100,0 79,1 1,7 2,8 4,0 12,4 
1925-1929 100,0 85,3 3,1 3,4 5,0  3,2 
1930-1934 100,0 84,4 2,8 3,5 5,4  3,9 
1935-1939 100,0 83,3 3,6 3,6 5,5  4,0 
1940-1944 100,0 79,1 5,5 5,9 5,8  3,7 

Sursa: Axenciuc: II, 53.

Dacã mai avem în vedere faptul cã ponderea alocatã culturilor de cereale a rãmas în
România mai ridicatã nu numai decât cea din statele dezvoltate ale Europei, dar ºi decât cea
din Iugoslavia ºi Bulgaria142, ºi cã în 1939 cerealele dãdeau 58,6% din valoarea totalã a
producþiei agricole vegetale143, atunci este evident faptul cã la sfârºitul epocii interbelice
România nu începuse încã cu adevãrat restructurarea producþiei agricole. Aceastã
realitate s-a reflectat ºi în nivelul scãzut al productivitãþii din agriculturã.

Tabelul III.22. Productivitatea muncii în agricultura diverselor þãri europene (1938)
(dolari/persoanã ocupatã în agriculturã)

Marea Britanie 560 
Olanda 500 
Suedia 470 

Danemarca 440 
Elveþia 430 

Belgia ºi Luxemburg 400 
Irlanda 310 

Germania 290 
Franþa 280 

Cehoslovacia 200 
Norvegia 200 
Austria 160 
Ungaria 150 

Italia 130 
Polonia 130 
Finlanda 110 
Bulgaria  110 
România 80 

Media a 18 þãri europene 210 

Sursa: Dobre 1996a: 180.

Din setul de þãri pentru care existã date lipsesc câteva informaþii pentru slaba lor
productivitate agricolã (Portugalia, Grecia, Iugoslavia, Albania, precum ºi Spania, zguduitã
la acea datã de rãzboiul civil), ceea ce înseamnã cã nu trebuie sã ne grãbim cu afirmaþia cã
România se plasa pe ultimul loc din Europa în ceea ce priveºte productivitatea muncii din

142. Vezi datele din Axenciuc: II, 59-62.
143. Calculul nostru dupã datele din Axenciuc: II, 703.
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agriculturã144. Pe de altã parte, este evident faptul cã productivitatea agricolã din România
de la sfârºitul epocii interbelice era extrem de scãzutã în comparaþie cu cea din alte þãri
europene145.

Nivelul scãzut al productivitãþii agricole, persistenþa cerealismului ºi scãderea severã a
preþurilor cerealelor, precum ºi a preþurilor altor produse agricole au avut consecinþe
economice ºi sociale severe. Preþurile au scãzut nu numai în raporturile economice externe,
ci ºi pe piaþa internã, pauperizând satul în favoarea oraºului146. Împreunã cu revalorizarea
banilor, preþurile mici ale produselor agricole au adus o mare parte dintre þãrani în
imposibilitate de a-ºi plãti datoriile. Statul a intervenit mai întâi printr-un moratoriu, apoi
prin conversiunea datoriilor rurale. Aceste mãsuri au salvat de la ruinã totalã gospodãriile
þãrãneºti, dar totodatã au contribuit la restrângerea în continuare a creditului agricol.
Veniturile scãzute ºi lipsa accesului la credit au contribuit la scãderea capacitãþii de a
cumpãra utilaje ºi maºini agricole147 ºi la menþinerea nivelului tehnic precar al agriculturii
româneºti. Standardul de viaþã al majoritãþii þãranilor a rãmas extrem de scãzut148 ºi � dat fiind
faptul cã þãrãnimea forma peste trei sferturi din populaþia României interbelice � a fost o
piedicã majorã în calea extinderii pieþii interne. Aceastã piedicã era cu atât mai gravã, cu cât
diminuarea comerþului internaþional în anii �30 fãcea ca exporturile sã nu mai poatã fi un
motor semnificativ al creºterii economice, care depindea tot mai mult de cererea internã149.

Felul în care criza agriculturii a reprezentat un factor de blocaj pentru economia României
interbelice rezultã ºi din evoluþia valorii producþiei agricole.

Tabelul III.23. Valoarea producþiei agricole a României interbelice

144. Josan 2004a: 209.
145. Aceastã observaþie este confirmatã ºi de setul de date alcãtuit dupã o metodologie diferitã �

milioane de calorii produse de un lucrãtor agricol activ de sex masculin � de cãtre Paul
Bairoch (Bairoch 1999: 143).

146. Bozga 1975: 127-140; ªandru 1975: 342-344.
147. În consecinþã, au scãzut atât importurile, cât ºi producþia internã de maºini ºi unelte agricole

(Madgearu 1995: 59). Dupã 1935, când veniturile þãranilor începeau sã se redreseze,
importurile de maºini agricole au fost supuse unor taxe vamale protecþioniste (Madgearu
1995: 287).

148. Mitrany 1930: 481-509; Parpalã 1966: 188-200; ªandru 1975: 346-349.
149. Nevoia unei strategii coerente pentru dezvoltarea þãrii pe baza cererii interne a fost conºtientizatã

de Madgearu (Madgearu 1995: 278-281). La rândul sãu, Vlad Georgescu recunoaºte cã la
sfârºitul epocii interbelice �limitele progresului economic fuseserã evident atinse, ele nu s-ar
mai fi putut extinde fãrã o restructurare a relaþiilor sociale interne ºi o lãrgire a puterii de
cumpãrare a populaþiei� (Georgescu 1992: 216).

150. Doar Vechiul Regat.

Ponderi (%)  
Anul 

Valoarea totalã a 
producþiei 

agricole (milioane 
lei aur) 

Producþia 
vegetalã 

Producþia 
animalierã 

Valoarea totalã a 
producþiei 
agricole  

(lei aur /locuitor) 

1911-1915150 1.809,7 70,0 30,0 242 
1919 3.251,2 61,4 38,6 210 
1920 3.265,6 57,5 42,5 210 
1921 3.349,8 51,6 48,4 213 
1922 3.928,9 53,4 46,6 246 
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Sursa: Axenciuc: II, 700, 822.

Dincolo de variaþiile de la un an la altul, putem observa faptul cã de-a lungul celei mai
mari pãrþi a epocii interbelice producþia agricolã pe locuitor a fost mai micã decât cea din
Vechiul Regat înainte de primul rãzboi mondial, iar în 1938-1939 ea se afla practic la
nivelul mediu din 1911-1915. Ponderea ridicatã a producþiei vegetale aratã cã producþia
agricolã româneascã nu fusese restructuratã încã la sfârºitul perioade interbelice. Cel mai
important era însã faptul cã, în pofida muncii ºi sacrificiilor þãranilor, agricultura nu a fost
un factor de creºtere, ci un factor de stagnare pentru economia româneascã interbelicã.

III.2.3.3. Conjunctura petrolierã

Petrolul a fost una dintre resursele economice cele mai importante ale României interbelice.
În România, ca ºi în restul lumii, extracþia ºi rafinarea petrolului au fost legate mai întâi de
expansiunea iluminatului public din oraºe, apoi de nevoile incomparabil mai mari ale
industriei ºi transporturilor moderne. Dupã o creºtere relativ moderatã în cea mai mare
parte a celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, exploatarea petrolului din România
a sporit considerabil dupã adoptarea Legii Minelor din 1895, care a creat condiþii favorabile
pentru investiþiile marilor trusturi internaþionale151. De altfel, cele mai mari întreprinderi
din acest sector au aparþinut acestor trusturi: Steaua Românã a fost întemeiatã în 1896 cu
capital britanic ºi austro-ungar, fiind apoi preluatã în 1903 de un consorþiu condus de
Deutsche Bank, Româno-Americanã (creatã în 1904) era o filialã a lui Standard Oil, Concordia
a fost înfiinþatã în 1907 de un consorþiu financiar condus de Disconto-Gesellschaft, iar Astra
Românã (întemeiatã în 1910) aparþinea trustului olandezo-britanic Royal Dutch�Shell. Pe
aceastã bazã, producþia de þiþei a României a sporit de la 200 de tone în 1857 la 16.000 de
tone în 1880, 247.000 de tone în 1900 ºi 1,848 milioane tone în 1913152. Victor Axenciuc
sintetizeazã astfel însemnãtatea dobânditã de industria petrolierã în economia României:
�de la sfârºitul secolului trecut ºi pânã la 1947, aceastã industrie a atras interesul ºi
investiþia unor mari trusturi internaþionale ºi a reprezentat ramura cu cea mai mare

1923 4.057,2 55,0 45,0 250 
1924 3.740,7 52,5 47,5 227 
1925 4.016,3 57,1 42,9 241 
1926 4.594,7 61,3 38,7 271 
1927 4.121,7 56,6 43,4 240 
1928 4.128,2 56,3 43,7 237 
1929 4.959,3 62,5 37,5 281 
1930 4.736,3 61,6 38,4 262 
1931 4.621,3 66,3 33,7 254 
1932 4.338,7 58,4 41,6 235 
1933 4.573,9 59,4 40,5 245 
1934 4.337,3 54,9 45,1 229 
1935 4.458,8 59,3 40,7 234 
1936 4.702,0 63,7 36,3 243 
1937 4.481,7 63,0 37,0 229 
1938 4.755,3 63,1 36,9 241 
1939 4.798,0 64,1 35,9 241 

151. Pearton 1971: 18-20.
152. Axenciuc I: 291.
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concentrare de capital strãin, plasat în economia româneascã, cu masa ºi rata profitului cele
mai ridicate între celelalte industrii�153.

În perioada interbelicã, cererea mondialã de petrol a crescut, atât datoritã progreselor
industriei în general, cât ºi datoritã trecerii unei pãrþi tot mai mari din industrie ºi din
mijloacele de transport de la energia bazatã pe folosirea cãrbunelui la cea bazatã pe derivatele
din petrol154. Desigur, Marea Crizã din 1929-1933 a provocat o scãdere temporarã a
consumului ºi a preþurilor petrolului, dar, spre deosebire de cereale, comerþul internaþional
cu petrol ºi produse petroliere nu a fost supus restricþiilor de sorginte protecþionistã.

România era una dintre þãrile cu apreciabile bogãþii petroliere. În Europa, resursele României
erau depãºite doar de cele ale Rusiei (Uniunii Sovietice). La nivel mondial însã, Statele Unite
asigurau ele singure circa 60-75% din producþia mondialã (cu o uºoarã tendinþã de scãdere de-a
lungul perioadei interbelice), iar producþia României era depãºitã ºi de cea a altor producãtori
importanþi, cum ar fi Mexicul, Venezuela, Iranul ºi Indiile olandeze. În acest context, ponderea
României în producþia mondialã de þiþei a scãzut mai întâi de la 3,44% în 1913 la circa 1% în
primii ani interbelici ºi s-a redresat apoi, variind între 2-3% în anii �30155. România era astfel un
producãtor important în contextul unei Europe relativ sãrace în resurse petroliere, dar un actor
modest la scara marelui comerþ internaþional cu petrol ºi derivate petroliere, dominat categoric
de un numãr limitat de mari trusturi transnaþionale. Dincolo însã de aceastã poziþie relativ slabã
în comerþul internaþional, se cuvine sã observãm faptul cã � spre deosebire de anii primului
rãzboi mondial, când tranzitul prin Bosfor ºi Dardanele a fost afectat de operaþiunile militare �, în
perioada interbelicã România nu a avut dificultãþi în gãsirea de debuºeuri pentru petrolul
exportat. În aceste condiþii, nivelul exporturilor nu a depins de cererea mondialã, ci doar de
capacitatea proprie de producþie, ca ºi de nivelul consumului intern.

153. Axenciuc I: 261.
154. Nowell 1994: 223-251.
155. Calculele noastre pe baza datelor din Axenciuc I: 291.

Sursa: Calcan 1997: 104, 151.

Figura III.3. Producþia de þiþei ºi exporturile de produse petroliere ale României interbelice
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Câteva observaþii se impun. În primul rând, consumul intern, deºi a sporit prin realizarea
României Mari ºi apoi prin procesul de industrializare ºi de motorizare din perioada
interbelicã, nu a depãºit 2 milioane de tone156. În aceste condiþii, cea mai mare parte a
sporului producþiei a servit la alimentarea exporturilor. Pe de altã parte, producþia a scãzut
mai întâi din cauza auto-distrugerilor realizate în timpul retragerii din 1916, s-a redresat
relativ lent în primii ani interbelici, a crescut apoi considerabil în aproape întreaga perioadã
interbelicã pânã la un plafon maxim atins în anii 1934-1936 ºi a intrat pe un trend clar
descendent dupã 1936. La nivelul exporturilor se poate observa faptul cã nivelul dinainte de
primul rãzboi mondial a fost depãºit abia în 1926, când exporturile de petrol au intrat într-o
fazã de creºtere acceleratã, care a continuat pânã în 1936. În aceastã perioadã, exporturile
de produse petroliere au depãºit pe cele de cereale atât în termeni fizici, cât ºi în plan
valoric157.

Tabelul III.24. Ponderea valoricã a cerealelor ºi produselor
petroliere în exporturile României (%)

156. Axenciuc I: 275.
157. Georgescu-Roegen 1997: 45-47.

 Cereale  
(inclusiv seminþe ºi derivate) 

Produse petroliere 

1920 67,2 19,1 
1921 50,5 22,5 
1922 38,2 18,5 
1923 49,6 13,1 
1924 43,3 11,9 
1925 25,4 19,8 
1926 36,8 24,7 
1927 51,8 19,7 
1928 29,9 30,1 
1929 32,9 33,2 
1930 36,5 36,6 
1931 41,4 30,8 
1932 37,2 43,1 
1933 26,9 55,3 
1934 22,0 52,8 
1935 24,5 51,7 
1936 35,1 41,3 
1937 36,4 40,5 
1938 29,5 43,5 
1939 31,9 41,9 

Sursa: Axenciuc: III, 608.

În termeni relativi, produsele petroliere au trecut deci ferm pe primul loc în exporturile
României în anii �30. Confruntarea evoluþiei cantitãþilor exportate cu indicele preþului la
export al produselor petroliere relevã însã ºi un alt aspect al acestor exporturi.
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Graficul de mai sus evidenþiazã o situaþie extrem de similarã cu cea observatã în cazul
exporturilor de cereale. ªi în cazul exporturilor petroliere, România a exportat puþin în anii
când preþurile au fost ridicate (1923-1926) ºi a exportat mult atunci când preþurile au fost
scãzute (îndeosebi în 1931-1936). Similitudinea situaþiilor este cu atât mai surprinzãtoare cu
cât cele douã ramuri economice aveau structuri de producþie ºi de comercializare foarte
diferite: astfel, producþia cerealierã se baza pe un numãr foarte mare de producãtori, dintre
care majoritatea aveau foarte puþin capital ºi erau incapabili sã aºtepte redresarea preþurilor,
în timp ce industria petrolierã era mult mai concentratã, fiind dominatã de un numãr limitat
de trusturi puternice, cu o capacitate net superioarã de a influenþa piaþa mondialã. Cu toate
acestea, nici în cazul petrolului România nu a valorificat decât în micã mãsurã resursele
disponibile.

De ce? Pentru un rãspuns adecvat, trebuie sã analizãm distinct cele trei faze evidenþiate
de grafic.

În primul deceniu interbelic, deºi preþurile mondiale au fost relativ ridicate, iar în anii
1923-1926 chiar deosebit de remuneratorii, România nu a dispus de suficiente cantitãþi
pentru export158. Producþia scãzuse considerabil în timpul rãzboiului, ºi s-a redresat relativ
lent. Pentru grãbirea refacerii ºi creºterea rapidã a producþiei era nevoie de capitaluri

158. Criza infrastructurii de transport, des invocatã pentru a explica nivelul scãzut al exporturilor
din primii ani interbelici (vezi, de exemplu, Georgescu-Roegen 1997: 32), a fost realã, dar
efectele sale au fost limitate în timp. Astfel, conducta Bãicoi-Constanþa a fost datã în
folosinþã în 1919, dar capacitatea sa a fost limitatã; mult mai importantã a fost repararea
podului de la Cernavodã ºi reluarea circulaþiei feroviare spre Constanþa în 1922. În felul
acesta, România avea capacitatea de transport pentru a profita de boomul preþurilor produselor
petroliere din anii 1923-1926; ratarea acestei ºanse nu a fost deci cauzatã de penuria
mijloacelor de transport, ci de insuficienþa cantitãþilor disponibile la export.

Surse: Georgescu-Roegen 1997: 63  Calcan 1997: 151.

Figura III.4. Cantitãþi ºi preþuri în exporturile de produse petroliere
ale României interbelice
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considerabile, de care România nu dispunea la acea datã. Pe de altã parte, despãgubirile
cuvenite pentru auto-distrugerea la solicitarea Antantei a capacitãþilor de extracþie ºi de
rafinare în toamna anului 1916 au întârziat sã vinã, guvernele britanic ºi francez legând
achitarea celor aproximativ 10 milioane de lire sterline convenite de o comisie mixtã în 1922
de problema datoriilor contractate de guvernul român în timpul rãzboiului159. Având în
vedere insuficienþa capitalurilor proprii pentru o rapidã redresare a producþiei, pentru
România soluþia raþionalã ar fi fost o politicã de atragere a capitalurilor internaþionale,
abundente în acest sector. Contrar acestei nevoi, o parte semnificativã a elitelor politice ºi
economice româneºti a declanºat exact în aceºti ani o luptã pentru limitarea ponderii ºi a
rolului capitalurilor strãine în industria petrolierã din România160. Desfãºuratã sub lozinca
�prin noi înºine� ºi având ca principal exponent politic Partidul Naþional-Liberal, aceastã
luptã a vizat într-o primã fazã societãþile petroliere aparþinând capitaliºtilor din þãrile
învinse (Germania, Austro-Ungaria), iar într-o a doua fazã ansamblul industriei petroliere.
Constituþia din 1923 proclama proprietatea statului asupra bogãþiilor subsolului, ceea ce din
punctul de vedere al trusturilor internaþionale însemna fragilizarea asigurãrii drepturilor de
proprietate (de fapt, a posibilitãþii de a folosi drepturile obþinute prin concesiuni pe termen
lung), iar Legea Minelor din 1924 condiþiona acordarea unor noi concesiuni de foraj de
aplicarea prevederilor referitoare la trecerea majoritãþii capitalului societãþilor în proprietatea
unor cetãþeni români ºi de prevalenþa cetãþenilor români în consiliile de administraþie ºi în
conducerile executive ale societãþilor respective. Incertitudinile ºi tensiunile generate de
aceastã politicã au descurajat parþial tendinþele marilor trusturi internaþionale de a investi în
companiile pe care le deþineau în România, au reprezentat o frânã pentru eforturile de creºtere
a producþiei petroliere ºi au contribuit la ratarea de cãtre România a conjuncturii de preþuri
deosebit de favorabile din anii 1923-1926. În plus, aceastã perioadã a înveninat durabil
relaþiile cu marile trusturi petroliere internaþionale, îndeosebi cu Standard Oil ºi cu Royal
Dutch-Shell, care nu numai cã au sabotat accesul României la credite internaþionale, dar au ºi
început sã considere România ca o zonã relativ nesigurã în contextul strategiei lor mondiale.

A doua perioadã este din punctul de vedere al exporturilor petroliere cea cuprinsã între
anii 1929-1936. În 1928, liberalii au pierdut puterea în favoarea naþional-þãrãniºtilor, adepþi
ai politicii �porþilor deschise� pentru capitalul strãin. În consecinþã, în 1929 a fost adoptatã
o nouã lege a minelor, care anula prevederile discriminatorii sau restrictive ale legii din
1924, iar guvernul a încercat prin diferite mijloace sã restabileascã relaþii de cooperare cu
trusturile internaþionale. Producþia a crescut, atingând maximul sãu din perioada interbelicã
în anii 1934-1936. Au fost realizate progrese tehnice ºi în ceea ce priveºte extracþia, ºi în
ceea ce priveºte rafinarea161. Era însã prea târziu, preþurile mondiale fiind în accentuatã
scãdere, agravatã de reducerea cererii industriale în condiþiile Marii Crize din 1929-1933.
În aceste condiþii, soluþia raþionalã economic ar fi fost reducerea producþiei ºi a exporturilor
pânã la redresarea preþurilor. Din punct de vedere tehnic, o asemenea ajustare a producþiei
era mult mai uºor de realizat în domeniul petrolului decât în agriculturã. ªi, pentru a fi
drepþi, trebuie sã ºi consemnãm faptul cã au fost realizate douã acorduri de limitare a
exporturilor162. Primul, propus de �Steaua Românã�, susþinut de �Astra Românã�, de

159. Calcan 1997: 159-161.
160. Buzatu 1998: 85-226; Calcan 1997: 13-60.
161. AGER 1937: 262-264 � conferinþã de A. Drãgulãnescu; Gane 1938: 41-51; Ivãnuº

2004: 246-352 (capitole de Gheorghe Ivãnuº ºi ªtefan S. Stirimin). Unele aprecieri critice
asupra nivelului tehnic al exploatãrilor petroliere din România la Madgearu 1995: 78-79.

162. Informaþiile despre aceste acorduri au fost preluate din Calcan 1997: 120-125.
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�Româno-Americanã� ºi de guvern prin Virgil Madgearu ca ministru al Industriei ºi
Comerþului, a fost aplicat din iulie 1930 pânã în noiembrie 1930, când a fost denunþat de
�Steaua Românã�. Al doilea acord, sensibil mai cuprinzãtor pentru cã era realizat la nivel
mondial cu implicarea directã a marilor trusturi internaþionale, a fost încheiat la Paris în
decembrie 1932 ºi a vizat reducerea drasticã a livrãrilor pe piaþa mondialã în vederea unei
creºteri de 30% a preþurilor mondiale; încheiat iniþial pe o perioadã de 3 luni ºi prelungit
apoi, acest acord � de data aceasta privit cu reticenþã de guvernul României (ministru al
Industriei ºi Comerþului era acum Ion Lugoºianu) � a fost rupt de Asociaþia Industriaºilor de
Petrol din România la 30 mai 1933. Per total, aceste acorduri, deºi au beneficiat de
susþinerea marilor trusturi internaþionale, au avut efecte foarte limitate, neputând opri nici
scãderea preþurilor mondiale ºi nici tendinþa � foarte puternicã printre micii producãtori �
de a spori producþia pentru a menþine cât de cât nivelul veniturilor în condiþiile scãderii
preþurilor. Acest tip de raþionament a prevalat atât la nivelul întreprinderilor din industria
petrolierã, cât ºi la nivelul politicii publice, statul român fiind confruntat cu mari probleme
financiare în anii 1931-1933 ºi depinzând într-o mãsurã tot mai mare de exporturile petroliere
pentru asigurarea veniturilor sale externe.

Tabelul III.25. Exporturile petroliere în contextul problemelor financiare ale României
(1929-1936)

 Cantitãþile 
exportate 
(milioane 

tone) 

Indicele 
preþurilor 
la export 
(1929 = 

100) 

Valoarea 
exporturilor 
petroliere  
(milioane 
lei 1929) 

Valoarea totalã 
a exporturilor 

României  
(milioane lei 

1929) 

Balanþa 
comercialã a 

României 
(milioane lei 

1929) 

Anuitatea 
datoriei publice 

a României 
(milioane lei 

1929)163 
1929 2,85 100,0 9.590 28.960 �668 6.403 
1930 3,87 80,5 10.408 28.522  + 5.477 6.851 
1931 4,67 40,4 6.901 22.196  + 6.442 6.447 
1932 5,17 41,3 7.178 16.721  + 4.710 6.863 
1933 5,88 39,8 7.879 14.170  + 2.428 4.540 
1934 6,55 32,5 7.213 13.655  + 447 2.248 
1935 6,61 38,5 8.454 16.756  + 5.908 2.954 
1936 6,88 38,2 8.960 21.703  + 9.065 3.509 

Surse: Calcan 1997: 151; Georgescu-Roegen 1997: 63; Axenciuc: III, 361-362, 705.

Putem observa cã abia în 1935 România a ajuns într-o situaþie financiarã externã ceva mai
relaxatã. Era însã un moment când extracþia de petrol arãta cã-ºi epuizase posibilitãþile de
creºtere ºi începeau sã se înmulþeascã preocupãrile cã România îºi irosise resursele. În acest
context s-au înmulþit opiniile cã producþia ar trebui limitatã ºi rezervele valorificate cu
eficienþã superioarã164 ºi suspiciunile (în mare mãsurã justificate) cã exporturile mari la
preþuri mici practicate de marile trusturi internaþionale erau de fapt forme de a realiza
repatrierea de profituri ºi capitaluri în condiþiile restricþiilor introduse de statul român (ca ºi
de aproape toate statele lumii în acea vreme) în ceea ce priveºte fluxurile financiare externe165.

A treia fazã, care cuprinde anii 1937-1939 ºi continuã în unele dintre caracteristicile sale
ºi în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, a fost dominatã de dificultãþile menþinerii

163. Din 1932, pe ani fiscali, începând la 1 aprilie ºi pânã la 31 martie ale anului urmãtor.
164. Calcan 1997: 125-134.
165. Georgescu-Roegen 1997: 79.
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producþiei, de întoarcerea la o politicã relativ ostilã faþã de trusturile internaþionale prin
Legea Minelor din 1937, de scãderea cantitãþilor exportate în condiþiile scãderii presiunii
exercitate de preocuparea pentru balanþa de plãþi externe ºi de însemnãtatea sporitã a
considerentelor strategico-militare în stabilirea opþiunilor referitoare la nivelul ºi orientarea
exporturilor166.

Dincolo însã de deosebirile dintre aceste trei faze, se impun câteva observaþii mai
generale cu privire la evoluþia industriei petroliere din România interbelicã. Pe ansamblul
perioadei interbelice, industria petrolierã din România a cunoscut o creºtere spectaculoasã,
atât la nivelul extracþiei, cât ºi la cel al rafinãrii ºi comercializãrii. Capacitatea industriei
petroliere de a antrena alte ramuri ale economiei naþionale a fost totuºi limitatã.
Numãrul angajaþilor a cunoscut fluctuaþii de la un an la altul, dar per total nu a urmat
tendinþa crescãtoare a producþiei ºi a rãmas la un nivel relativ modest în ansamblul forþei de
muncã167. Nici celelalte conexiuni în aval nu au fost foarte importante, industria petrolierã
fiind prin natura ei concentratã într-un numãr relativ mic de judeþe. Desigur, dupã cum am
vãzut deja, petrolul a trecut pe primul loc între exporturile României, a avut deci un rol
decisiv în menþinerea pozitivã a balanþei comerciale ºi în salvarea finanþelor statului în anii
Marii Crize, dar impactul sãu modernizator la nivelul de ansamblu al societãþii ºi economiei
româneºti a fost extrem de redus ºi, oricum, discordant cu posibilitãþile deschise de evoluþiile
tehnice ale lumii interbelice. Astfel, într-o epocã de expansiune a folosirii combustibililor
derivaþi din transport în industrie, în transporturi ºi chiar în agriculturã, precum ºi de
deschidere a unor noi utilizãri ale petrolului în industria chimicã ºi în numeroase alte
domenii, România, care beneficia teoretic de resurse abundente de petrol, a rãmas la un
nivel modest de motorizare ºi chimizare. Astfel, forþa motrice din industrie raportatã la
1.000 de locuitori a crescut în întreaga perioadã interbelicã de mai puþin de 2 ori, rãmânând
însã sensibil mai micã decât în media europeanã168; în ceea ce priveºte industria chimicã,
aceasta a avut un ritm de creºtere mai mic decât media producþiei industriale169, iar în ceea
ce priveºte parcul de maºini, cu 1,3 autoturisme la 1.000 de locuitori, România se plasa în
1938 pe locul 15 dintre 19 state europene (lipsesc din nou Albania, Bulgaria, Spania ºi
Uniunea Sovieticã), peste Polonia (0,7), Iugoslavia (0,9) ºi Grecia (1,2), dar sub Ungaria
(1,7), Austria (4,8), Portugalia (5,1), pentru a nu invoca Danemarca (28,6), Marea Britanie
(40,7) sau Franþa (43,7)170. Redusa utilizare a disponibilitãþilor petroliere în industrie ºi/sau
în transporturi171 a fost determinat în bunã mãsurã ºi de nivelul ridicat al fiscalitãþii, care a
fãcut ca nivelul preþurilor de pe piaþa internã sã fie mult mai mare decât cel de la export172.

166. Calcan 1997: 70-86, 196-228; Marguerat 1977.
167. Date despre numãrul angajaþilor din industria petrolierã în Axenciuc: I, 266-267. În 1939 cei

30.125 de angajaþi ai industriei petroliere (extracþie ºi rafinare) reprezentau doar puþin peste
8% din forþa de muncã din industria româneascã (extractivã ºi prelucrãtoare � Axenciuc: I,
485, 491).

168. Axenciuc: I, 75. De remarcat totodatã faptul cã în 1938 aproape jumãtate din puterea
motrice instalatã consta încã în maºini cu abur (Madgearu 1995: 118).

169. Axenciuc: I, 586.
170. Dobre 1996a: 218. Date mai ample cu privire la parcul de automobile din România la

Axenciuc: I, 351-353.
171. Benzina ºi motorina cumulate nu au depãºit 20% din consumul intern decât în 1928, ponderea

lor variind în jurul a 16-18% spre sfârºitul perioadei interbelice, cu mult în urma reziduurilor
de pãcurã ºi a petrolului lampant (Axenciuc: I, 273).

172 Axenciuc: I, 278-281.
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Prin numeroasele taxe impuse, statul contribuia astfel la limitarea efectelor de antrenare ale
bogãþiei petroliere în economia realã a României interbelice; dacã avem în vedere ºi nivelul
slab de valorificare financiarã a bogãþiilor petroliere exportate, atunci putem conchide cã
România Mare, deºi binecuvântatã de la naturã cu resurse petroliere considerabile, a ratat
în mare mãsurã ºansa de a folosi bogãþia petrolierã pentru sporul productivitãþii muncii,
pentru ridicarea nivelului sãu de dezvoltare economicã ºi pentru sporirea avuþiei sale
naþionale173.

III.2.3.4. Naþionalismul economic

Exemplul petrolului a evidenþiat rolul naþionalismului economic în modelarea politicii
economice ºi în ratarea unora dintre ºansele pe care România le-a avut în aceastã perioadã
istoricã, de exemplu a ºansei de a profita de conjunctura favorabilã a preþurilor internaþionale
la petrol ºi produsele petroliere din primul deceniu interbelic. Se cuvine totodatã sã remarcãm
faptul cã în domeniul petrolului naþionalismul economic românesc nu a atins gradul de
virulenþã al celui mexican, þarã care în 1938 a etatizat industria petrolierã174. Cu toate
acestea, ºi în cazul României naþionalismul economic s-a dovedit unul dintre factorii care au
generat confuzie ºi au împiedicat adoptarea unor politici economice pragmatice.

Înainte însã de a evalua impactul naþionalismului economic asupra performanþei eco-
nomice a României Mari, se cuvine sã observãm faptul cã epoca interbelicã a reprezentat la
nivel european �apogeul naþionalismului�, precum ºi triumful unor politici vizând con-
cretizarea naþiunii ca �economie naþionalã�175. Experienþa traumatizantã a primului rãzboi
mondial a accentuat � în România, la fel ca ºi în multe alte þãri � ideea cã potenþialul de
rãzboi depindea de potenþialul economic, ºi cã o þarã putea ajunge în situaþia în care sã fie
nevoitã sã reziste bazându-se doar pe resursele proprii176. În acest context, chemarea �prin
noi înºine� propagatã de reprezentanþii Partidului Naþional-Liberal a pãrut justificatã177, iar
ideile alternative, cum ar fi doctrina �porþilor deschise� pentru capitalul strãin, au rãmas
minoritare. Deºi de obicei se considerã cã principalele partide ale epocii interbelice, Partidul
Naþional-Liberal ºi Partidul Naþional-Þãrãnesc au optat compact pentru politica �prin noi
înºine� ºi respectiv pentru politica �porþilor deschise�, în ceea ce priveºte atitudinile faþã de
capitalul strãin178 spectrul opþiunilor a fost mai complicat. Au fost ºi þãrãniºti apropiaþi
naþionalismului economic ºi ostili capitalurilor internaþional (de exemplu Constantin Stere),
dupã cum ºi unii fruntaºi liberali erau favorabili colaborãrii cu capitalul strãin (de exemplu,
Tancred Constantinescu ºi Istrate Micescu)179.

173. Am argumentat mai amplu aceastã ratare istoricã în Murgescu 2006: 241-248.
174. Rippy 1972.
175. Hobsbawm 1997: 129.
176. Buruianã 2007: 151, nota 29.
177. Pentru dimensiunea intelectualã a naþionalismului economic românesc, vezi îndeosebi

Murgescu C. 1987: 380-468, Love 2002: 78-140 ºi Harre 2009. Pentru politicile economice
concrete inspirate de lozinca �prin noi înºine�, vezi ºi ER: III, 145-230, Saizu 1981: 38-55
ºi Maner 1997: 324-373.

178. Deºi cele douã devize � �prin noi înºine� ºi �porþi deschise� � se referã direct la raporturile
cu capitalul strãin, politicile desemnate de ele cuprindeau opþiuni cu privire la alte aspecte
ale politicii economice. Cele mai nete delimitãri între poziþia liberalã ºi cea þãrãnistã se pot
observa în opþiunea de a dezvolta cu precãdere industria ºi respectiv agricultura ºi ramurile
care valorificau produsele agricole (Harre 2009: 59-152).

179. Roberts 1951: 144-147; Saizu 1981: 42-43; Buruianã 2007: 145-146.
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Mihail Manoilescu definea astfel naþionalismul economic românesc: �întâi el înseamnã
lupta externã a întregii economii interne împotriva intereselor economice ale strãinãtãþii ºi,
al doilea, lupta internã de cucerire pe seama românilor a poziþiilor economice hotã-
râtoare�180. Dincolo de aceastã definire radicalã, trebuie sã observãm faptul cã naþionalismul
economic nu a fost o caracteristicã exclusivã a României interbelice, ci un set de politici
aplicat într-o multitudine de state181. Dintre formele concrete pe care le-a îmbrãcat naþio-
nalismul economic interbelic menþionãm:

� protecþionismul vamal;
� politica de mãrire a ponderii capitalului românesc în dauna capitalului strãin în anumite

ramuri economice considerate mai profitabile sau importante strategic (fenomen cunoscut
în studiile de istorie economicã sub numele de nostrificare);

� privilegierea forþei de muncã naþionale faþã de specialiºtii strãini;
� substituirea importurilor (cu tendinþe spre autarhie economicã);
� controlul ºi restricþionarea relaþiilor economice externe.

Cum aceste forme ale naþionalismului economic nu au fost aplicate în egalã mãsurã de-a
lungul întregii epoci interbelice, considerãm cã pentru scopurile analizei noastre este mai
utilã o evidenþiere a felului cum s-au împletit ele în timp. Pentru aceasta, vom împãrþi
analitic cele douã decenii interbelice în 3 faze distincte.

Anii 1918-1928 pot fi consideraþi din punctul de vedere al politicii economice ca deceniul
�vintilismului�. Acest deceniu a fost dominat politic de Partidul Naþional-Liberal, care a
guvernat direct cea mai mare parte a timpului (1918-1919, 1922-1926, 1927-1928) ºi a
controlat situaþia chiar ºi în perioadele când la guvernare s-au aflat alte forþe politice (cea
mai importantã dintre acestea fiind formaþiunea întemeiatã de generalul Alexandru Averescu,
Liga Poporului, devenitã din 1920 Partidul Poporului, care a guvernat în anii 1920-1921 ºi
1926-1927), iar în cadrul Partidului Naþional-Liberal principala voce economicã a fost
aceea a lui Vintilã Brãtianu. Ministru de finanþe timp de 5 ani ºi jumãtate, prim-ministru
pentru aproape un an, Vintilã Brãtianu a fost considerat în aceºti ani �conducãtorul efectiv,
cu puteri nelimitate, al întregii politici economice a României�182. Politica economicã a lui
Vintilã Brãtianu a fost dominatã de problematica financiarã ºi de efortul de a lãrgi partea ce
revenea capitalului românesc în cadrul economiei naþionale.

Politicile de nostrificare nu reprezintã o singularitate a istoriei României. În epoca
interbelicã ele au fost aplicate într-un numãr relativ mare de þãri, mai ales în Europa
Centralã ºi Rãsãriteanã. Alice Teichova defineºte nostrificarea în felul urmãtor: �impunerea
legalã ori de câte ori a fost posibil a transferului proprietãþilor deþinute de strãini ([deseori �
BM] foºti inamici) în proprietatea cetãþenilor proprii, preferabil în mâinile majoritãþii etnice
ale cãrei interese statul le reprezenta cu precãdere�183. În România, problema nostrificãrii
a fost precipitatã de ponderea considerabilã a activelor aparþinând Puterilor Centrale, atât în
Vechiul Regat, cât ºi � sau mai ales � în teritoriile care aparþinuserã Austro-Ungariei; cum
aceste active urmau sã revinã statelor învingãtoare, se punea problema asigurãrii transferului
de proprietate ºi mai ales a stabilirii exacte a felului cum se împãrþeau ele între învingãtori.

180. Manoilescu 1997: 325.
181. Monografiile clasice sunt Hertz 1947 ºi Kofman 1997; vezi ºi studiile grupate în Szlajfer

1990 ºi Schultz, Kubù 2006. Dupã redactarea într-o primã formã a acestui subcapitol a
apãrut ºi lucrarea fundamentalã a lui Thomas David (David 2009).

182. Murgescu C. 1987: 392.
183. CEHE: VIII, 905 (capitol de Alice Teichova).
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Dincolo de avatarurile concrete ale diverselor active184 � unele dintre ele foarte mari, cum
ar fi Uzinele ºi Domeniile Reºiþa (UDR) sau �Steaua Românã� (Câmpina) �, în general
soluþiile au fost gãsite sub forma unor compromisuri prin care proprietatea asupra acestor
întreprinderi era împãrþitã între capitaliºtii români ºi cei aparþinând puterilor Antantei (mai
ales cei englezi, francezi ºi belgieni). Realizarea acestor compromisuri a fost însã dificilã,
marcatã de numeroase situaþii conflictuale, care au generat numeroase resentimente185. În
aceste condiþii, de la capitalul inamic, lozinca �naþionalizãrii� a fost extinsã foarte repede
la toate capitalurile strãine, iar Constituþia din 1923 ºi Legea Minelor din 1924 au exprimat
cel mai bine aceastã extensie în privinþa bogãþiilor subsolului, vizând în principal industria
petrolierã.

În primul deceniu interbelic, statul a intervenit masiv în domeniul relaþiilor comerciale
externe. Unele dintre aceste intervenþii186 au continuat în forme noi politicile definite
înainte de primul rãzboi mondial (de exemplu, tarifele vamale protecþioniste), dar altele au
reprezentat noutãþi determinate de rãzboi sau de constrângerile/opþiunile economice specifice
epocii interbelice. Astfel, datoritã scãderii producþiei, care ameninþa asigurarea consumului
intern, în primii ani interbelici au fost interzise temporar ºi/sau restricþionate o serie de
exporturi, inclusiv cele de cereale ºi de produse petroliere. Taxele vamale la export,
menþinute ºi dupã depãºirea situaþiei de crizã, au reprezentat atât o sursã importantã de
venituri pentru bugetul de stat, cât ºi o formã prin care statul a intervenit pentru a menþine
preþuri scãzute pe piaþa internã, ceea ce era nu numai o formã de luptã (puþin eficientã)
împotriva presiunilor inflaþioniste, ci ºi o metodã pentru a favoriza economic pe consumatorii
urbani, clientela politicã a Partidului Naþional-Liberal. În schimb, taxele vamale protec-
þioniste la importul de produse manufacturate vizau atât echilibrul balanþei comerciale prin
descurajarea importurilor de consum, cât ºi favorizarea dezvoltãrii industriei naþionale. Deºi
au crescut în termeni nominali, taxele de import au fost erodate de inflaþie ºi nu au fost
deosebit de eficace la nivel macroeconomic, creºterea industrialã a României din primul

184. O prezentare sinteticã, marcatã însã de ideologia epocii când a fost redactatã, în Murgescu,
Constantinescu 1960: 21-187 (capitole de Costin Murgescu ºi Mihai ªtefan). Alte lucrãri se
focalizeazã asupra unora dintre ramurile sau întreprinderile economice disputate de capitaliºtii
români ºi de capitalurile internaþionale, cum ar fi industria petrolierã (Buzatu 1998: 112-226;
o abordare diferitã în Schultz, Kubù 2006: 231-250 � capitol de Bogdan Murgescu) sau cea
carboniferã (Báthory 1999: 54-156).

185. Un episod puþin cunoscut, dar exemplar pentru felul cum s-au deteriorat raporturile dintre
statul român ºi marile trusturi internaþionale este cel al sechestrãrii întreprinderii �Astra
Românã�. În noiembrie-decembrie 1918 statul român a pus sub administraþia sa întreprinderile
aparþinând capitaliºtilor Puterilor Centrale. Pe lista acestor întreprinderi a fost trecutã ºi
�Astra Românã�, cea mai mare întreprindere petrolierã din România la acea datã, întreprin-
dere controlatã de trustul olandezo-britanic Royal Dutch-Shell, situat pe locul doi în ierarhia
mondialã a întreprinderilor petroliere ºi totodatã principalul furnizor al flotei britanice în
timpul rãzboiului. Evident, aceastã mãsurã ºicanatoare (argumentatã prin prezenþa a doi
germani în Consiliul de Administraþie ºi prin existenþa unor participaþii minoritare germane
la capitalul �Astrei Române�) a trebuit sã fie abandonatã în ianuarie 1919, dupã ce justiþia
românã a anulat sechestrul, iar patronul Royal Dutch-Shell a intervenit pe lângã primul-
-ministru Ionel Brãtianu, aflat la Paris pentru participarea la conferinþa de pace (Pearton
1971: 106-107).

186. Prezentãri sintetice ale politicii statului în domeniul comerþului exterior în primul deceniu
interbelic în Madgearu 1995: 159-162, Georgescu-Roegen 1997: 31-36, Puia 1982: 62-92,
Ghiorghiþã 2002b: 102-131 ºi Josan 2004a: 63-71.
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deceniu interbelic fiind relativ mediocrã nu numai în context general european187, dar ºi în
comparaþie cu celelalte state sud-est europene188.

Problemele financiare au fost deosebit de complicate ºi grele în primul deceniu
interbelic. Scãderea producþiei agricole ºi industriale redusese drastic veniturile populaþiei ºi
ale statului, iar cheltuielile mari ºi datoriile acumulate au exercitat o masivã presiune
inflaþionistã189. În plan bugetar, politicile adoptate au oscilat între sporirea veniturilor
statului prin noi impozite ºi taxe ºi reducerea drasticã a cheltuielilor publice, promovatã de
Vintilã Brãtianu dupã 1922. Excedentele bugetare au fost însã mai mult aparente, deoarece
numeroase cheltuieli au fost adãugate ulterior aprobãrii bugetelor. Mai gravã a fost însã
strãdania lui Vintilã Brãtianu de a redresa leul la un nivel cât mai apropiat de cel de dinainte
de rãzboi, ceea ce a condus la restrângerea creditului ºi la o politicã deflaþionistã severã.
Aceste eforturi financiare deosebite nu numai cã au eºuat în atingerea obiectivelor propuse
(oprirea inflaþiei ºi stabilizarea leului), dar au ºi contribuit la diminuarea fluxurilor de investiþii
ºi la blocarea posibilitãþilor de accelerare a creºterii economice exact în perioada când
conjunctura internaþionalã (vezi preþurile la cereale ºi la produsele petroliere) era încã
favorabilã. Cauzele eºecului au fost multiple. Relaþiile defectuoase ale liberalilor cu marile
trusturi petroliere ºi în general cu cercurile financiare internaþionale au blocat obþinerea unor
credite externe suficiente, iar nivelul scãzut al exporturilor de cereale din 1925, determinat de
recolta proastã din 1924, a compromis o primã încercare de stabilizare monetarã190.

Eºecul politicilor economice ale lui Vintilã Brãtianu nu a fost însã determinat doar de
o recoltã proastã sau de reaua voinþã a unor capitaliºti strãini rapaci. Concepþia de ansamblu
era eronatã, rigidã ºi primitivã191. Dintre contemporani, aceastã concepþie a fost criticatã
atât de adversarii ideologici, cum ar fi þãrãnistul Virgil Madgearu, cât ºi de adepþi ai
neoliberalismului teoretic, cum ar fi ªtefan Zeletin ºi Mihail Manoilescu. Iatã argumentele
lui Madgearu, exprimate într-un discurs parlamentar din 1923:

...unde nu existã producþiune mare, nu poate fi nici balanþã activã ºi am arãtat cã n-aþi
creat nici condiþiuni generale, nici condiþiuni speciale, care sã chezãºuiascã o sporire

187. Astfel, potrivit indicilor calculaþi de Paul Bairoch, producþia industrialã pe cap de locuitor
era în România în 1928 numai 11 (nivelul Marii Britanii la 1900 = 100), faþã de 13 în Vechiul
Regat în 1913 (Bairoch 1982: 331). În acelaºi interval, nivelul mediu al producþiei industriale
pe cap de locuitor crescuse în majoritatea statelor europene, iar media europeanã se ridicase
de la 45 la 76 (Bairoch 1982: 294, 302, 331).

188. O analizã comparativã în context sud-est european în Lampe, Jackson 1982: 402-433. Deºi
are în general o opinie pozitivã despre protecþionismul vamal al României Mari, Eugen
Ghiorghiþã evidenþiazã ºi el caracterul �moderat� al acestuia din primul deceniu interbelic,
eficacitatea sa diferenþiatã pe ramuri ºi impactul sãu redus asupra dezvoltãrii producþiei
industriale (Ghiorghiþã 2002b: 167-221).

189. Detalii cu privire la problemele financiare ale României în anii �20 la Dobrovici 1934: 347-662.
190. Lampe, Jackson 1982: 385, 390.
191. O analizã criticã devastatoare a fost realizatã de Henry Roberts, care conchide: �În pofida unei

concepþii aproape puritane despre economie ºi a dorinþei de ameliorare �prin noi înºine�, programul
lor [al liberalilor din anii �20 - BM] a distrus cu o mânã ceea ce încerca sã creeze cu cealaltã.
Încercarea Brãtienilor ca România sã dobândeascã o fermã capacitate de a-ºi controla dezvoltarea
pãrea sã conducã la auto-strangulare� (Roberts 1951: 121). Unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai
economiei româneºti interbelice, Ludovic Báthory, deºi infinit mai moderat în aprecieri, recunoºtea
ºi el faptul cã prin politica liberalã �industria româneascã a ajuns sã se confrunte cu o cumplitã lipsã
de capital�, care, evident, i-a limitat drastic posibilitãþile de dezvoltare (Báthory 1999: 11).
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rapidã a producþiunii naþionale. În aceastã situaþie criticã domniile-voastre continuaþi
sã cãlãriþi pe principiul naþionalismului economic. Gândiþi-vã la opera pe care aþi
fãcut-o la comisia economicã specialã, operã de �naþionalizare� în folosul finanþelor
domniilor-voastre ºi operã de oprire a producþiunii [...] avem o crizã de capital,
producþiunea este ameninþatã cu oprirea în loc sau cu deznaþionalizarea192.

ªtefan Zeletin, promotor al necesitãþii dezvoltãrii industriale ºi unul dintre principalii
teoreticieni ai neoliberalismului românesc, criticã ºi el politica economicã a lui Vintilã
Brãtianu. Desigur, argumentele sale sunt diferite de cele ale lui Madgearu, dar verdictul ºi
sensul soluþiilor sunt convergente pe fond:

Astãzi [1925] politica noastrã de stat pare a fi îngreuiat procesul de industrializare,
contopindu-l cu rezolvarea altei probleme [...], aceea a naþionalizãrii capitalului. În
evoluþia istoricã desvoltarea industriei ºi naþionalizarea capitalului sunt douã procese
deosebite: întâi se naºte industria, ºi aceasta întotdeauna cu capital strãin ºi cu capacitãþi
strãine, ºi apoi, când acest proces este asigurat, se înfãptuieºte ºi procesul de naþionalizare
a capitalului. A întreprinde însã al doilea proces înainte ca cel dintâi sã fie pus în afarã
de orice pericol înseamnã a crea industriei soarta unei fiinþe ce trebuie sã trãiascã fãrã
aer ºi fãrã hranã. În actuala fazã a mercantilismului nostru, când industrializarea þãrii e
încã în proces, lozinca noastrã nu poate fi decât aceasta: porþi închise pentru fabricate
strãine, dar deschise pentru capital strãin ºi capacitãþi strãine193.

Mihail Manoilescu, el însuºi un adept al naþionalismului economic, dar pe alte premise
teoretice decât Vintilã Brãtianu, exprima aceeaºi idee într-o cuvântare rostitã la Camera de
Comerþ ºi Industrie din Cluj în calitate de subsecretar de stat în guvernul Averescu: �Þara
noastrã, atât de bogatã în averi de tot felul, este lipsitã de capitalul mobil pentru exploatare
ºi de aceea suntem forþaþi sã privim ºi spre capitalul strãin [...] De aceea este de dorit sã se
deschidã cât mai larg porþile þãrii pentru intrarea capitalurilor strãine, nu numai pentru stat,
ci ºi pentru întreprinderile particulare�194

�Vintilismul� a eºuat atât în planul dezvoltãrii industriale, cât ºi în cel al stabilizãrii
monetare ºi financiare. Incapabil sã obþinã credite externe, confruntat cu o contestare tot
mai largã în interior ºi considerat inadecvat chiar ºi de unii dintre apropiaþi195, Vintilã
Brãtianu a trebuit sã cedeze puterea unui guvern naþional-þãrãnist, care începând din toamna
anului 1928 a trecut la aplicarea unei politici economice complet diferite, de colaborare cu
capitalurile internaþionale, politicã ce a continuat pânã în 1932.

192. Cãpreanu 2003: 205-206. În 1928 Virgil Madgearu fãcea un bilanþ deosebit de aspru al
politicii economice a lui Vintilã Brãtianu, conchizând: �Orbit de un fals naþionalism
economic, dictatorul vieþii economice româneºti de dupã rãzboi a lucrat sistematic la nimicirea
operii, ce îºi închipuia cã creiazã, prin legile ºi mãsurile sale administrative. Moneda
naþionalã, creditul ºi transporturile � cele trei pârghii ale propãºirii economice naþionale � au
fost subminate necontenit ºi sistematic� (Madgearu 1928: 148).

193. Zeletin 1925: 133-134.
194. Apud Báthory 1999: 138-139. Pentru ostilitatea lui Mihail Manoilescu faþã de politica economicã

a lui Vintilã Brãtianu, vezi ºi Manoilescu 1993 I: 59-91. O criticã din perspectivã naþionalistã a
ineficienþei naþionalismului economic practicat de liberali în Manoilescu 1997: 328-330.

195. Astfel, potrivit lui Ovidiu Buruianã, Vintilã Brãtianu ajunsese el însuºi sã perceapã neîn-
crederea celor din jur în politica sa economicã naþionalistã, iar Gheorghe Duca remarca
faptul cã în 1930 aceastã politicã nu mai era combãtutã (nici nu mai era cazul, pentru cã cele
mai importante mãsuri ale sale fuseserã anulate de naþional-þãrãniºti), ci �era luatã în
derâdere� (Buruianã 2007: 156, nota 49).
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În plan concret, politica naþional-þãrãnistã din anii 1928-1931 a inclus atât mãsuri
pentru atragerea de capitaluri din strãinãtate în spiritul devizei �porþi deschise�, cât ºi
eforturi pentru a folosi cooperarea cu capitalurile internaþionale pentru a realiza o creºtere
economicã axatã pe agriculturã196. Legislaþia a fost modificatã pentru a oferi capitalului
strãin egalitate de tratament cu capitalul românesc ºi pentru a pune în ordine finanþele
statului, a fost revizuit tariful vamal în sensul reducerii gradului de protecþie vamalã ºi al
trecerii la protejarea cu precãdere a ramurilor care valorificau producþia agricolã autohtonã,
au fost contractate credite externe pentru stabilizarea monetarã (1929) ºi apoi pentru
dezvoltare (1931). Relaþiile cu capitalul strãin nu au fost scutite de momente neplãcute, cum
au fost obligaþia de a accepta prezenþa la Banca Naþionalã a României a unui consilier tehnic
francez cu drept de control ºi de veto asupra plãþilor sau faptul cã România a trebuit sã
accepte sã concesioneze în favoarea partenerilor externi monopolurile statului197. Filosofia
generalã a politicii economice naþional-þãrãniste presupunea cã ordonarea vieþii economice
interne ºi colaborarea economicã internaþionalã vor conduce la mãrirea potenþialului pro-
ductiv ºi de export, iar în termeni fizici s-a ºi realizat o creºtere a producþiei agricole ºi
industriale. O asemenea politicã ar fi fost binevenitã în anii �20, când conjunctura mondialã
era favorabilã exporturilor româneºti. În fapt însã, ea a venit prea târziu, deoarece preþurile
la principalele produse de export ale României au scãzut dramatic exact în aceºti ani, ducând
la scãderea veniturilor din export în ciuda creºterii cantitãþilor exportate.

Tabelul III.26. Exporturile României în anii 1928-1933

Anul Cantitãþi totale (mii tone) Valori totale (milioane lei 1929) 
1928 5.886 27.599 
1929 7.065 28.960 
1930 9.125 28.522 
1931 10.047 22.197 
1932 9.057 16.722 
1933 8.778 14.171 

Sursa: Axenciuc: III, 361-362.

Impactul crizei economice nu s-a limitat însã la scãderea valorii exporturilor. Aceasta
a coincis cu creºterea anuitãþii datoriei publice datoritã marilor împrumuturi din 1929 ºi
1931198. S-au adãugat ºocurile financiare externe, mai ales impactul falimentului bãncii
Credit-Anstalt din Viena (1931), care a antrenat o �fugã� a capitalurilor din Europa
Central-Rãsãriteanã, precum ºi prãbuºirea sistemului comerþului internaþional prin trecerea
tot mai multor þãri la politici agresive de asigurare a unei balanþe comerciale active prin

196. În epocã, liniile principale ale politicii economice naþional-þãrãniste au fost sintetizate în
Madgearu 1930, care, într-o prezentare a politicii sale economice destinatã strãinãtãþii,
consemna cu nãduf: �România a experimentat destul izolarea economicã de pieþele mondiale,
iar statul român a suferit destul de politica economicã de a exclude capitalul strãin, astfel
încât orice amânare în a schimba radical tratamentul legislativ ºi administrativ faþã de
capitalul strãin este de neimaginat� (Madgearu 1930: viii). O recentã privire sinteticã asupra
acestei politici la Josan 2004a: 43-49.

197. Murgescu, Constantinescu 1960: 188-331, 438-542 (capitole de N.N. Constantinescu,
Constanþa Bogdan ºi Radu Paul).

198. Axenciuc: III, 705.
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devalorizãri monetare ºi restricþionarea importurilor. În aceste condiþii, menþinerea politicii
de promovare a colaborãrii economice internaþionale a devenit imposibilã, deºi, dupã cum
afirma Virgil Madgearu, �România a rãmas fidelã acestei politici economice externe pânã
când urmãrile adânci ale crizei mondiale n-au mai putut fi oprite în loc ºi dupã ce toate
celelalte state din Europa Centralã trecuserã la o politicã de restricþiuni comerciale ºi
monetare�199.

Faza a 3-a, care începe în 1932 odatã cu introducerea unui set masiv de restricþii în
domeniul relaþiilor economice externe ºi a durat practic pânã la sfârºitul epocii interbelice,
continuând apoi în alte forme ºi în timpul rãzboiului ºi dupã acesta, a reprezentat o revenire
accentuatã la naþionalismul economic. Existã totuºi deosebiri importante între naþio-
nalismul economic al primului deceniu interbelic ºi cel al anilor 1932-1939. Astfel, în timp
ce în anii 1918-1928 adoptarea unei politici economice �prin noi înºine� a reprezentat o
opþiune dintre mai multe alternative posibile de politicã economicã, în anii �30 constrângerile
internaþionale au fost mult mai mari, iar menþinerea unei politici de deschidere economicã
faþã de exterior era o variantã complet nerealistã pentru o þarã cu nivelul de dezvoltare ºi
poziþia geopoliticã a României. Faptul cã multe dintre politicile economice adoptate în anii
1932-1939 au reprezentat echivalentul a ceea ce în ºah sunt �mutãrile obligate� nu înseamnã
cã au lipsit cu totul situaþiile în care s-a pãstrat o marjã de alegere, iar formele concrete în
care au fost aplicate aceste politici aratã cã unele segmente ale elitelor politice ºi economice
din România Mare au folosit prilejurile pentru a-ºi promova propriile afaceri200. Dincolo
însã de aceste avataruri, sensul general de evoluþie a economiei României de dupã 1932 spre
un control sporit al statului asupra relaþiilor economice externe, impunerea unor bariere
netarifare în calea importurilor ºi axarea prioritarã a producþiei pe satisfacerea pieþei
interne, stimulatã prin comenzi ale statului, a fost determinat în liniile sale fundamentale de
condiþiile obiective ale situaþiei economice mondiale din anii 1930.

Mãsurile de restricþionare a relaþiilor economice externe201 au cuprins introducerea
controlului tranzacþiilor cu devize prin intermediul Bãncii Naþionale a României (începând
din 1932), contingentarea importurilor, care în cazul unui numãr tot mai mare de mãrfuri au
fost supuse unui regim de autorizaþii speciale eliberate de organisme speciale (Comisia
superioarã de contingentare întemeiatã în 1932, urmatã apoi de Consiliul superior pentru
devize ºi import) ºi stimularea exporturilor prin instituirea unor prime de export ºi a unui

199. ER: IV, 441 (subcapitol de Virgil Madgearu). La sfârºitul aceluiaºi subcapitol, Virgil
Madgearu reia aceastã idee: dupã ce insistã cã guvernele din care a fãcut parte au încercat
sistematic sã se menþinã pe linia unui curs �liberal de colaborare economicã internaþionalã�,
el adaugã: �România a fost cea din urmã þarã care a adoptat acest sistem de mãsuri [de
control ºi restricþionare a comerþului exterior] � treptat ºi în raport cu necesitãþile trezite de
consecinþele mãsurilor celorlalte þãri � apare clar cã politica economicã externã a României
a fost rezultatul instabilitãþii situaþiunii economice internaþionale� ºi nu rezultatul vreunei
dorinþe proprii (ER: IV, 450).

200. De altfel, înmulþirea controlului organismelor statului asupra activitãþilor economice a
reprezentat un prilej obiectiv pentru sporirea corupþiei, iar atmosfera nesãnãtoasã a climatului
de afaceri a fost accentuatã de exemplele venite din vârful societãþii, inclusiv din partea
�camarilei� regelui Carol al II-lea (Murgescu 1970).

201. Detalii în Dobre 1987: 9-90 (capitol de Adrian Platon); prezentãri sintetice în ER: IV,
440-442 (subcapitol de Virgil Madgearu), Puia 1982: 103-106 ºi Sutã 1996: 186-189
(capitol de Gabriela Drãgan). Analize nuanþate recente ºi în Ghiorghiþã 2002b: 142-166 ºi
Josan 2004a: 76-89.
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sistem al importurilor în compensaþie. În 1933, din cauza epuizãrii rezervelor valutare, a
fost suspendatã plata anuitãþilor datoriei publice externe; plãþile au fost reluate în 1934, dar
sistemul de control asupra ieºirilor valutare i-a împiedicat pe creditori sã repatrieze sumele
obþinute din rambursãri ºi i-a obligat sã le foloseascã în România. Relaþiile economice
externe ale României s-au bazat într-o mãsurã crescândã pe acorduri speciale încheiate cu
diverse state care trecuserã ºi ele la controlul schimburilor externe, acorduri prin care se
stabileau raporturile de schimb ºi compensaþiile reciproce, forma cea mai strictã fiind aceea
a instituirii cliringului, care permitea evitarea folosirii resurselor reduse de valutã liber
convertibilã. Încheiate deseori ad-hoc ºi pe termene relativ scurte cu scopul de a rezolva
pragmatic diversele probleme curente ale funcþionãrii relaþiilor economice externe, aceste
acorduri diminuau predictabilitatea afacerilor ºi favorizau manifestarea arbitrarului birocratic.
Ajuns ministru al Economiei Naþionale în 1939, Mitiþã Constantinescu a constatat cã �mulþi
beneficiari ai permiselor de import nu justificau cu nimic faptul de a obþine asemenea
permise, pe care le speculau� ºi realizeazã o amplã descriere a viciilor administrative ºi a
relelor practici care funcþionau în acest sistem202.

Instituirea controlului statului asupra relaþiilor economice externe avea menirea de a
împiedica fuga capitalurilor ºi de a asigura echilibrul balanþei plãþilor externe. Ea reprezenta
în mare mãsurã un rãspuns la retragerile masive de capitaluri efectuate de investitorii
strãini în contextul crizei financiare internaþionale, mai ales în anii 1931-1932, retrageri
evaluate de specialiºtii epocii la 12-17 miliarde de lei 1929, adicã aproape echivalentul
întregului împrumut de stabilizare din 1929203. Ieºirile de capital, deºi restricþionate prin
controlul exercitat de Banca Naþionalã asupra fluxurilor valutare externe, au continuat în
diverse forme ºi dupã 1932, una dintre forme fiind subevaluarea exporturilor petroliere în
folosul trusturilor internaþionale care controlau firmele exportatoare din România204. Dacã
politica liberalã �prin noi înºine� nu a condus la scãderea semnificativã a ponderii capitalului
strãin în economia româneascã, în schimb repatrierile de capitaluri de dupã 1931 au fost �
în pofida eforturilor guvernului român de a opri procesul � mult mai eficiente în aceastã
direcþie. Reconstituirea ponderii capitalului strãin se loveºte de considerabile dificultãþi
documentare ºi metodologice, care conferã estimãrilor fãcute de diverºi autori un grad
semnificativ de nesiguranþã205. Potrivit unora dintre aceste estimãri, ponderea capitalului
strãin a scãzut în industria mare de la 70% în 1929 la 40,5% în 1938, în sistemul bancar de
la 65% la 25%, iar în comerþul �mare� de la 50% la 43,5%206. Chiar dacã existã unele
îndoieli cu privire la acurateþea acestor cifre207, este cert faptul cã ponderea capitalului
strãin în economia româneascã a scãzut mult mai mult în anii �30 decât în deceniul anterior,
marcat de �vintilism�208.

202. Constantinescu 1943: I, 135-147, 153.
203. Axenciuc 1997: 351.
204. Georgescu-Roegen 1997: 79.
205. Vezi ºi comentariile din Axenciuc 2000: 263-266.
206. Puia 1982: 175.
207. De exemplu, alþi autori estimeazã participaþiile strãine la capitalul întreprinderilor industriale

din România la 83%, în sectorul bancar la 75%, iar în domeniul asigurãrilor la 70%
(CEHE: VIII, 924 � capitol de Alice Teichova). Alte estimãri parþiale în Bogdan, Platon
1981, Axenciuc: I, 452-454 ºi Dobre 2003: 16-21.

208. Gheorghe Dobre considerã cã momentul de cotiturã a fost anul 1933. Din datele prezentate
de el, elementul cel mai spectaculos nu este creºterea ieºirilor de capital strãin, ci prãbuºirea
noilor intrãri de capital strãin (Dobre 2003: 22-24).
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O reducere similarã se poate observa ºi în ceea ce priveºte datoriile externe. Astfel,
România se împrumutase relativ mult înainte de primul rãzboi mondial, a acumulat apoi
foarte mari datorii în timpul participãrii la primul rãzboi mondial, a reuºit sã obþinã doar
relativ puþine credite în anii 1920, a contractat apoi douã mari împrumuturi externe în 1929
ºi 1931, dupã care nu a mai reuºit sã contracteze noi credite semnificative, rambursând chiar
net o parte din datoria sa externã209.

Tabelul III.27. Datoriile externe ale României

Anul Milioane dolari aur Dolari aur/locuitor 
1915 372,1 47 

1931/1932 1.022,7 57 
1937 571,8 29 

Anii Milioane dolari aur Dolari aur/locuitor % din avuþia naþionalã  
1912-1914 591,8 79,4 16,7 
1920-1922 1.739,0 110,4 30,3 
1938-1940 858,7 43,3 9,2 

Surse: Axenciuc: III, 706; CEHE: VIII, 938 (capitol de Alice Teichova).

Per total, rezultatul a fost scãderea de ansamblu a ponderii capitalului strãin în
economia româneascã, cu menþiunea cã partea cea mai mare acestei reduceri s-a realizat
în anii 1931-1939.

Tabelul III.28. Obligaþiile financiare externe ale României

Sursa: Axenciuc 2000: 272-273.

Desigur, aceastã evoluþie nu a fost specificã numai României, ci se înscrie într-un proces
mai larg de repatriere a investiþiilor occidentale din Europa Central-Rãsãriteanã, care, la
rândul sãu, a fost parte a unui proces mondial de reducere a ponderii investiþiilor de capital
în strãinãtate în al doilea deceniu interbelic210. Evident, acest proces nu era sub controlul
guvernului României, ºi ca atare nu poate fi atribuit naþionalismului economic românesc,
chiar dacã acesta a cunoscut un reviriment în timpul guvernãrii liberale din 1933-1937211.
Totuºi, se cuvine remarcat faptul cã naþionalismul economic românesc a fost ostil cu
precãdere faþã de investiþiile strãine în România, ºi rareori a refuzat împrumuturile strãine
cãtre statul român. Or, la sfârºitul perioadei interbelice raportul dintre datoriile externe ale
statului român ºi investiþiile strãine directe în economia româneascã se modificase în
favoarea primelor, care au ajuns la circa 67% din totalul capitalului strãin investit în

209. De menþionat cã diverse lucrãri prezintã sumele totale ale datoriei externe a României în lei
sau în dolari americani curenþi, ceea ce obligã la luarea în considerare a inflaþiei puternice în
diverse momente ale epocii interbelice. De exemplu, datoria nominalã a României a crescut
de la 512 milioane dolari SUA în 1933 la 782 milioane dolari SUA în 1936 (Axenciuc: III,
706), dar cvasitotalitatea acestei creºteri se explicã prin devalorizarea cu peste 40% a dolarului
în 1934.

210. Vezi CEHE: VIII, 911-939 (capitol de Alice Teichova).
211. Vezi, de exemplu, adoptarea în 1937 a unei noi legi a minelor, care relua unele dintre

prevederile restrictive ale legii din 1924 (Calcan 1997: 70-83). O utilã analizã a politicilor
industriale de la mijlocul anilor �30 în Arcadian 1936: 281-370.
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România de la circa 53-55% înainte de 1916. Cu alte cuvinte, reducerea investiþiilor strãine
directe a fost mai accentuatã decât cea a datoriei publice externe.

Într-o vreme a existat tendinþa de a prezenta aceastã evoluþie ca pe un mare succes, care
a redus exploatarea economiei româneºti de cãtre rapacele capital strãin. În realitate, pentru
o þarã precum România, care nu dispunea de suficient capital financiar, tehnologic ºi
cognitiv, diminuarea ponderii investiþiilor strãine directe a fost un handicap, care a
contribuit la stagnarea productivitãþii ºi la încetinirea ritmurilor de creºtere economicã.

*

În încheierea acestui subcapitol, doresc sã mã refer la un caz special, ilustrativ însã
pentru înþelegerea implicaþiilor naþionalismului economic. Am avut privilegiul de a coordona
teza de doctorat a domnului Ion Dumitraºcu despre IAR Braºov212. Întreprinderea aeronauticã
de la Braºov a fost înfiinþatã în 1925, în ideea de a asigura României capacitatea de a-ºi
produce singurã avioanele necesare apãrãrii naþionale. Iniþial, capitalul a fost mixt, român
ºi strãin, dar în 1938 întreprinderea a fost restructuratã ca regie autonomã, deci cu capital
aparþinând integral statului român. Deºi este lãudatã în multe lucrãri pentru realizãrile sale
tehnice, IAR Braºov a produs în cea mai mare parte avioane dupã licenþe strãine, deseori cu
motoare sau alte componente importate. Beneficiarul acestor avioane a fost statul român,
IAR nevânzând nimic la export. Nu se poate estima dacã IAR ar fi avut sau nu ºanse sã iasã
pe piaþa internaþionalã, deoarece pur ºi simplu aceastã opþiune nu a fost luatã în considerare
în epocã. Consecinþele limitãrii la un singur cumpãrãtor au fost negative din punct de vedere
economic: IAR a produs numeroase tipuri de avioane solicitate de armatã în serii relativ
mici, iar faptul cã în general în industria aeronauticã productivitatea creºte odatã cu
producerea unor serii mari de avioane ºi repere a fãcut ca la IAR randamentele sã rãmânã
scãzute, rebuturile sã fie multe, iar costurile mari. Pentru statul român procurarea avioanelor
de la IAR nu a fost deci o afacere din punct de vedere financiar. Se pot însã aduce unele
contraargumente la aceastã evaluare negativã. Unul este argumentul Manoilescu, potrivit
cãruia utilitatea pentru economia naþionalã a unei activitãþi industriale nu este doar financiarã,
ci este determinatã ºi de aportul sãu în ridicarea de ansamblu a nivelului productivitãþii
muncii în aceastã economie ºi în asigurarea unei activitãþi economice interne213. În plus, s-ar
mai putea evoca rolul IAR în formarea unei forþe de muncã de înaltã calificare, ca ºi în
constituirea unei tradiþii industriale regionale, care au servit ºi la progresele industriale de
dupã al doilea rãzboi mondial, când producþia de avioane a fost opritã. Aceste argumente
sunt importante, dar ele nu trebuie sã ne împiedice sã observãm cã IAR nu a atins obiectivul
principal pentru care a fost creatã. Acest obiectiv nu era economic, ci strategico-militar:
asigurarea capacitãþii de apãrare a þãrii în domeniul aviaþiei. Experienþa celui de-al doilea
rãzboi mondial este categoricã: capacitatea de producþie ºi de modernizare tehnicã a
avioanelor produse a fost mult sub nevoile rãzboiului, iar aviaþia militarã a României s-a
dovedit insuficientã atât pentru susþinerea operaþiunilor militare de pe frontul antisovietic,
cât ºi pentru apãrarea teritoriului naþional împotriva raidurilor aliate. Desigur, s-ar putea
invoca faptul cã potenþialul României era oricum insuficient într-un rãzboi atât de mare,
împotriva unor mari puteri precum Uniunea Sovieticã, Marea Britanie ºi Statele Unite ale
Americii. Observaþia este justificatã ºi îndeamnã la reflecþie asupra raþionalitãþii opþiunilor
politice ale factorilor de conducere din acea vreme. Din punctul nostru de vedere problema
este însã alta. Limitele capacitãþii de producþie ale IAR au fost în mare mãsurã determinate

212. Dumitraºcu 2008.
213. Manoilescu 1986: 239-266.
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de focalizarea sa pe satisfacerea unui unic cumpãrãtor: statul român. Soluþia economicã ar
fi fost orientarea încã din perioada interbelicã spre export ºi spre producerea pentru aviaþia
civilã; o asemenea strategie, dacã ar fi reuºit, ar fi îngãduit sporirea capacitãþii de producþie,
acumularea de resurse financiare ºi de expertizã care ar fi permis realizarea unor niveluri de
producþie superioare ºi pe timp de rãzboi. O opþiune vizând maximizarea performanþei
economice ar fi ajutat deci ºi la realizarea obiectivelor politico-militare; naþionalismul
economic, în felul în care a fost conceput în România interbelicã, s-a dovedit ºi pentru IAR
un factor de blocare a dezvoltãrii.

III.2.3.5. Succesul limitat al anilor �30

Nu totul a fost sumbru ºi mediocru în dezvoltarea economicã a României interbelice. Au
existat ºi faze de creºtere economicã, atât din anii �20, dar mai ales în anii 1930. Deºi atent
sã nu se lase sedus de mitul succesului economic al României interbelice, Lucian Boia acceptã
cã înainte de 1938 �fuseserã câþiva ani buni, de dinamism economic ºi înflorire culturalã�, ºi
cã �deceniul 1930-1940 s-a remarcat printr-un ritm susþinut de modernizare�214. Progrese au
fost realizate mai ales în industrie215 ºi în dezvoltarea infrastructurii urbane, în special în
Bucureºti216. Astfel, faþã de nivelul 1929 = 100, producþia industrialã în ansamblul sãu a ajuns
la indicele 139 în 1939 (maxima fiind 141 în 1938)217. În cadrul industriei, diferenþele dintre
diferitele ramuri ºi subramuri au fost apreciabile. Industria extractivã, dominatã de producþia
de þiþei, a crescut în anii crizei economice ºi apoi s-a confruntat cu o epuizare a unora dintre
rezervele exploatabile dupã 1936. Industria prelucrãtoare a suferit din cauza scãderii cererii în
timpul marii crize economice ºi a reuºit sã creascã în anii 1932-1938. În cadrul industriei
prelucrãtoare, unele ramuri au avut o dinamicã foarte slabã (de exemplu, industria alimentarã
a ajuns în 1939 la indicele 111,8 faþã de 100 în 1929) sau chiar au dat înapoi (industria lemnului
era în 1939 la 86,9% faþã de nivelul din 1929), în timp ce altele au crescut peste medie, cum
ar fi industria metalurgicã (150,6 în 1939; maxima fusese 171,6 în 1938), industria pielãriei
(162,6 în 1939) ºi industria textilã (169,1 în 1939; maxima fusese 178,4 în 1937)218. În fine,
sporul producþiei de energie electricã, deºi cel mai spectaculos, este influenþat în mare mãsurã
ºi de nivelul scãzut de pornire.

Tabelul III.29. Indici sintetici ai dezvoltãrii industriale a României
(1929-1939) (1929 = 100)

Anul Producþia industrialã 
în ansamblu 

Industria 
extractivã 

Industria 
prelucrãtoare 

Industria 
energiei electrice 

1929 100 100 100 100 
1930 98 111 96 96 
1931 91 121 86 91 

214. Boia 2002: 91, 94.
215. Referitor la dezvoltarea industrialã a României Mari, lucrarea clasicã rãmâne Arcadian

1936; analize interesante de epocã la Madgearu 1995: 95-157 ºi în ER: III, 591-1052;
dintre lucrãrile mai recente, vezi Iovanelli 1975, Lampe, Jackson 1982: 483-519, Axenciuc
1997: 273-302, Ghiorghiþã 2002b.

216. Hitchins 1996: 369-371; Hochstuhl, Wolf 2007: 83-88 (capitol de Hanna Derer, cu o
bogatã bibliografie referitoare la dezvoltarea Bucureºtiului).

217. Axenciuc: I, 585.
218. Axenciuc: I, 586.



261EPOCA INTERBELICÃ

Sursa: Axenciuc: I, 585.

Dar poate mai sugestive decât indicaþiile acestor indici valorici sunt evoluþiile cantitãþilor
fizice produse. De exemplu, producþia de uleiuri vegetale comestibile, care ajunsese la
21.228 de tone în 1929, a oscilat în anii crizei economice, iar apoi a crescut de la 22.500 de
tone în 1933 la 42.108 de tone în 1939219. Producþia de fire de lânã a sporit de la 2.976 de
tone în 1929 la 7.596 de tone în 1938, iar la fire de bumbac creºterea a fost ºi mai
spectaculoasã, de la 3.036 de tone în 1929 la 15.264 de tone în 1939 (în recul însã faþã de
maxima de 16.524 de tone din 1938)220. Producþia de ciment a scãzut în anii crizei de la
306.540 de tone în 1929 la 208.320 de tone în 1931 ºi a crescut apoi la 465.000 de tone în
1939221. Similarã a fost ºi evoluþia producþiei de oþel: 160.782 de tone în 1929, 103.046 de
tone în 1932 ºi 254.227 de tone în 1939 (dupã o maximã de 263.846 de tone în 1938); în
cazul fontei variaþiile au fost încã ºi mai mari, de la 72.346 de tone în 1929 la o minimã
istoricã de 2.013 de tone în 1933 ºi apoi la 129.308 de tone în 1938 ºi 114.742 de tone în
1939222. Lista ar putea continua, dar ne vom mulþumi sã menþionãm doar câteva date legate
de ramuri exponente ale modernitãþii în contextul epocii interbelice: producþia de energie
electricã a sporit de la 570 milioane kWh în 1929 la 1.212,5 milioane kWh în 1939223,
numãrul abonamentelor de radio a crescut de la 31.740 în 1929 la 259.347 în 1939224, iar
cel al convorbirilor telefonice de la aproape 99,4 milioane în 1929 la 248,9 milioane în
1939225. Cifrele de mai sus sunt totaluri pe ansamblul economiei naþionale. Dacã avem în
vedere faptul cã populaþia României a sporit ºi ea în perioada interbelicã, evident cã
sporurile producþiei pe cap de locuitor sunt ceva mai mici. Ele rãmân însã, cel puþin la
produsele selecþionate de noi, apreciabile.

Tabelul III.30. Producþia industrialã ºi comunicaþiile moderne
pe locuitor în România anilor �30

1932 97 127 92 95 
1933 110 127 108 104 
1934 123 148 118 132 
1935 129 149 123 152 
1936 134 157 126 168 
1937 139 137 133 189 
1938 141 132 136 201 
1939 139 126 129 213 

 Unitatea de mãsurã 1929 1939 
Oþel kg 9,1 12,7 

Laminate kg 11,0 11,7 
Ciment kg 173,8 233,3 

Cherestea m3 0,14 0,11 
Hârtie kg 2,4 3,0 

219. Axenciuc: I, 387. Maxima interbelicã a fost de 44.004 tone în 1938.
220. Axenciuc: I, 388.
221. Axenciuc: I, 390. Maxima interbelicã a fost de 510.921 tone în 1938.
222. Axenciuc: I, 393.
223. Axenciuc: I, 392.
224. Axenciuc: I, 380.
225. Axenciuc: I, 375.
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Sursa: Axenciuc: I, 380, 407-409 (rotunjirile ne aparþin).

Aceste sporuri nu sunt însã reprezentative pentru ansamblul economiei româneºti din
anii �30. Alte ramuri industriale, ºi mai ales agricultura, au cunoscut dinamici inferioare.
Într-un fel, aceastã deosebire în ceea ce priveºte ritmurile de dezvoltare sectoriale a condus
la echilibrarea ponderii relative a industriei ºi agriculturii în cadrul producþiei materiale: de
la un raport de 1:2 în anii �20 s-a ajuns la un raport de 51,4% producþia agricolã ºi 48,4%
producþia industrialã în 1938226. Apropierea ponderii industriei de cea a agriculturii în
cadrul venitului naþional a fãcut ca în unele lucrãri sã se insiste asupra faptului cã în 1938
România reuºise �trecerea de la stadiul de þarã eminamente agrarã la cel de þarã agrar-in-
dustrialã�227. În fapt, dincolo de deosebirile dintre cifrele vehiculate de diverºi analiºti228,
modificarea structuralã la nivelul economiei româneºti a fost destul de modestã.

Tabelul III.31. Structura venitului naþional din România interbelicã (%)

Anii Agriculturã Industrie Construcþii Servicii materiale 
1920-1924 38,9 30,7 7,7 22,7 
1925-1929 38,3 32,5 8,7 20,5 
1930-1934 41,9 31,5 8,1 18,5 
1935-1939 39,4 34,5 9,1 16,7 

Þesãturi de lânã kg 0,3 0,3 
Þesãturi de bumbac kg 0,8 1,1 

Zahãr kg 5,1 6,7 
Ulei vegetal kg 0,8 2,1 

Energie electricã kWh 32,3 60,8 
Radio abonamente 0,002 0,014 

Telefonie convorbiri 5,6 12,5 

Sursa: Axenciuc 1997: 411.

Potrivit acestor date, considerate provizorii de autorul lor pânã la finalizarea unui
magnum opus referitor la evoluþia produsului intern brut ºi a venitului naþional în România
modernã, ponderea industriei a crescut cu mai puþin de 4% în ansamblul perioadei interbelice,
ºi aceasta mai puþin pe seama agriculturii (în pofida scãderii preþurilor agricole) ºi mai mult
pe seama serviciilor materiale, categorie în care au fost incluse transporturile, comunicaþiile
ºi comerþul. Aceastã constatare confirmã concluzia lui Keith Hitchins, care, pornind de la
faptul cã în 1939 peste trei sferturi din forþa de muncã era activã în agriculturã faþã de 10%
în industrie, aprecia cã �structura economicã de bazã a þãrii nu s-a schimbat în mod
semnificativ�229.

226. IR VIII: 95 (capitol de Vasile Bozga ºi Victor Axenciuc).
227. Scurtu, Buzatu 1999: 100 (capitol de Gheorghe Buzatu).
228. Dacã majoritatea specialiºtilor considerã cã în 1938 ponderea industriei ajunsese la 30-38%

din venitul naþional al României interbelice, un caz extrem este Gheorghe Dobre, care
estimeazã cã industria producea numai 16% din venitul naþional al României anului 1938,
faþã de 38,4% agricultura, 5,7% construcþiile ºi 39% serviciile (Dobre 1996a: 137);
diferenþa dintre el ºi ceilalþi analiºti þine probabil de includerea la servicii a unor activitãþi
economice care în alte lucrãri sunt subsumate producþiei industriale.

229. Hitchins 1996: 387.
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Privite în context internaþional, progresele industriei româneºti au fost modeste.
Astfel, potrivit indicilor de dezvoltare industrialã calculaþi de Paul Bairoch, nivelul producþiei
industriale din România Mare a atins în 1928 4% din cel al Regatului Unit în 1900 ºi în 1938
5% (Vechiul Regat avusese în 1913 doar 2% din acelaºi nivel); dublarea s-a datorat însã în
cea mai mare mãsurã integrãrii provinciilor care anterior primului rãzboi mondial fuseserã
sub stãpânire austro-ungarã, pe cap de locuitor România înregistrând chiar un uºor recul
(indice 11 în 1928 ºi 1938, faþã de 13 � Vechiul Regat în 1913), singular în istoria interbelicã
a Europei (media europeanã a crescut de la 45 în 1913 la 76 în 1928 ºi 94 în 1938)230.
Totodatã, la sfârºitul perioadei interbelice România se plasa pe unul dintre ultimele locuri
din Europa la un numãr foarte mare de indicatori relevanþi pentru nivelul de dezvoltare
industrialã.

Tabelul III.32. Indicatori ai nivelului dezvoltãrii industriale
în România ºi alte þãri europene � 1938

 
Þara 

Producþia 
netã 

industrialã 
(dolari/ 
locuitor) 

Producti-
vitatea muncii 

industriale 
(dolari/ per-

soanã ocupatã) 

Producþia 
de oþel  
(kg/ 

locuitor) 

Producþia 
de zahãr 

 (kg/ 
locuitor) 

Producþia 
de fire de 
bumbac 

(kg/ 
locuitor) 

Producþia 
de energie 
electricã 
 kWh/ 

locuitor) 
Marea 

Britanie  
140 850 221,5 11,5 10,0 708 

Germania 132 810 331,1 26,1 6,0 809 
Belgia  99 750 272,2 29,5 8,7 591 

Danemarca 86 900 6,9 57,4 ? 302 
Franþa 76 580 149,4 24,2 6,0 500 

Cehoslovacia 57 450 121,4 41,8 5,7 267 
Irlanda 43 830 ? 26,0 ? 129 
Italia 41 450 53,1 8,0 4,1 355 

Ungaria 26 340 70,8 13,9 2,3 121 
Polonia 21 400 41,6 13,3 1,8 115 
Grecia ? ? 2,8 ? 2,2 67 

România 13 290 14,0 5,5 0,8 58 
Bulgaria 10 300 ? 3,6 1,8 37 

Iugoslavia ? ? 14,8 4,9 1,2 71 
Nivel mediu 
(dupã caz, 
16-22 þãri 
europene) 

78 710 140,5 18,4 5,1 467 

230. Bairoch 1982: 302, 331.

Surse: Dobre 1996a: 30, 149, 154, 163, 169; Mitchell 2003: 513-514, 562-563
(calculele ºi rotunjirile ne aparþin).

Deºi datele statistice sunt categorice în a indica menþinerea României într-un stadiu de
subdezvoltare relativã faþã de majoritatea statelor europene, anii �30 au adus ºi unele
schimbãri calitative în ceea ce priveºte relaþiile economice externe ale þãrii. Cea mai
importantã a fost reducerea semnificativã a importurilor de produse industriale de
consum. Strâns legatã de mecanismele de control al comerþului exterior instituite începând
din 1932, aceastã reducere a condus la sporirea gradului de acoperire a pieþei interne de
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cãtre producþia industriei româneºti. Astfel, ponderea importurilor în asigurarea consumului
intern de produse industriale a scãzut de la 34,8% în 1929 la 21,4% în 1938231. Anvergura
procesului de substituire a importurilor a variat de la o ramurã la alta. În unele ramuri,
industria româneascã asigura aproape tot consumul intern (industria alimentarã � 99%,
industria materialelor de construcþii � 99%, industria pielãriei � 98%), în altele ponderea sa
varia între 70 ºi 85% (industria textilã � 85%, industria chimicã � 84%, industria metalurgicã �
72%), în timp ce în altele rolul sãu era minoritar (industria electrotehnicã � 25%)232. În
consecinþã, structura importurilor s-a modificat, scãzând ponderea bunurilor de consum finite
ºi crescând în schimb ponderea materiilor prime ºi a bunurilor de capital necesare dezvoltãrii
producþiei interne. Nicolae Georgescu-Roegen a sintetizat astfel aceastã evoluþie:

1. Pânã în 1929 importul de produse finite formeazã centrul de gravitate al comerþului
cu strãinãtatea. În primii ani, acest import este constituit mai ales din bunuri de
consum. Treptat, importul de produse finite se deplaseazã spre mijloace de producþie.
Volumul importului de produse finite se menþine la un nivel ridicat, în timp ce
importul materiilor prime ºi semifabricatelor urmeazã o linie ascendentã.
2. Între 1930 ºi 1934, bunurile de consum nu mai sunt în general importate decât în
forma semifabricatã. Industria internã terminã procesul de prelucrare început aiurea.
Volumul importului de produse finite este în categoricã scãdere, iar cel al produselor
semifabricate, în urcare.
3. Începând cu 1935, deplasarea pe scara de producþie a importului continuã: importul
de materii prime creºte paralel cu o scãdere a importului de semifabricate. Importul
produselor finite este, de asemenea, în urcare; industria internã îºi mãreºte capacitatea
de producþie, lãrgindu-ºi scara de prelucrare233.

Într-un studiu anterior am corelat aceste evoluþii cu diversificarea exporturilor spre þãri din
Orientul Apropiat, cu realizarea unei balanþe comerciale active în tot deceniul 4, cu rambursarea
unei pãrþi a datoriilor externe ºi cu reducerea pãrþii capitalului strãin în economia româneascã,
conchizând cã ele reprezentau �paºi concreþi în direcþia trecerii României de la periferia la
semiperiferia economiei mondiale�234; în tipologia lui Immanuel Wallerstein ar fi fost, desigur,
o promovare de la periferie la semiperiferie prin �strategia valorificãrii conjuncturii favorabile�,
adicã prin orientarea spre dezvoltare autocentratã ºi substituirea importurilor în contextul unei
recesiuni a economiei mondiale capitaliste235. Deºi chiar ºi atunci aveam rezerve cu privire la
anvergura transformãrii ºi la capacitatea României de a menþine suficient timp cursul de dezvoltare
de tip semiperiferic236, trebuie sã recunosc faptul cã supraestimasem sensul transformator al
acestor evoluþii. Paºii concreþi în direcþia unei dezvoltãri de tip semiperiferic erau extrem de
timizi, iar dependenþa de importul de produse industriale de consum a fost înlocuitã cu
dependenþa de importul de utilaje ºi bunuri de capital237. Asociatã cu mai vechile forme de
dependenþã faþã de fluctuaþiile cererii mondiale ºi faþã de fluxurile financiare internaþionale, noua
dependenþã tehnologicã a contribuit la menþinerea României anilor �30 în rândurile þãrilor
europene periferice din punctul de vedere al dezvoltãrii economice.

231. Lampe, Jackson 1982: 486.
232. Axenciuc 1980: 497. Analize ºi grafice pe diverse produse industriale la Ghiorghiþã 2002b:

194-221.
233. Georgescu-Roegen 1997: 57.
234. Murgescu, Bonciu 1993: 545.
235. Wallerstein 1979 : 76-79.
236. Murgescu, Bonciu 1993: 545-546.
237. Axenciuc 1966: 698-699.
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Caracterul periferic al economiei României interbelice este evidenþiat, într-un sens
diferit de cel pe care-l are acest concept în teoria lui Wallerstein, ºi de ponderea sa relativ
modestã în comerþul internaþional. Aceasta variase în jurul a 0,65% pentru Vechiul Regat
în deceniul premergãtor primului rãzboi mondial, a scãzut apoi la o medie de sub 0,45% în
primul deceniu interbelic ºi a variat apoi în marja 0,5-1% în anii �30238. Aparent, avem de-a
face cu un recul datorat distrugerilor din timpul primului rãzboi mondial ºi consecinþelor
Marii Uniri, urmat de o refacere în anii �30. În realitate, rolul comerþului exterior a scãzut
considerabil de-a lungul celei mai mari pãrþi a perioadei interbelice. Acest lucru poate fi
observat atât prin raportarea volumului comerþului exterior la venitul naþional239, cât ºi prin
calcularea volumului comerþului exterior pe locuitor.

Tabelul III.33. Comerþul exterior al României în perioada interbelicã
(medii, dolari/locuitor)

238. Axenciuc: III, 602-603.
239. Pentru comerþul exterior am folosit datele din Georgescu-Roegen 1997: 40, iar pentru venitul

naþional din anii 1926-1938 pe cele din ER: IV, 964 (capitol de Mitiþã Georgescu). Reducerea
este de la peste 20% în anii 1926-1928 la fluctuaþii în marja 11-17% în anii 1932-1938.

240. Svennilson 1954: 168-202, 312-313.

1911-1913 33,9 
1921-1925 15,5 
1926-1930 20,6 
1931-1935 9,2 
1936-1940 10,5 

Sursa: Axenciuc: III, 609.

Se pot observa cele douã perioade de scãdere dramaticã, urmate de redresãri parþiale.
Cauzele au fost radical diferite.

În perioada imediat urmãtoare primului rãzboi mondial, volumul comerþului exterior pe
cap de locuitor a scãzut în România mai ales datoritã Marii Uniri. Cifrele pentru anii 1911-1913
se referã doar la Vechiul Regat, care era mult mai orientat spre export decât teritoriile care s-au
alãturat României în 1918. Pe de altã parte, realizarea Unirii a fãcut ca unele dintre relaþiile
anterioare între teritoriile româneºti sã treacã de la rubrica de comerþ extern la cea de comerþ
intern, iar strãdania spre realizarea unei economii naþionale integrate au condus la slãbirea
dramaticã a legãturilor noilor provincii cu fostele lor metropole. Datele pentru anii 1921-1925
mai reflectã ºi nivelul scãzut al exporturilor tradiþionale de cereale ºi petrol, în pofida preþurilor
ridicate ale acestor mãrfuri pe pieþele internaþionale (vezi supra, III.2.3.2 ºi III.2.3.3). Nu în
cele din urmã, apariþia unui mare numãr de state noi pe ruinele fostelor imperii austro-ungar ºi
þarist a condus prin ea însãºi la sporirea volumului de activitãþi înregistrate drept comerþ exterior
în anii �20 faþã de perioada de dinainte de 1918, ceea ce a contribuit suplimentar la scãderea
relativã a ponderii comerþului exterior al României în cadrul celui european ºi mondial.

Anii �30 prezintã o situaþie complet diferitã. Volumul comerþului european (ºi a celui
mondial) a scãzut din cauza Marii Crize, iar scãderea nu a mai fost recuperatã pânã la
izbucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial, multe þãri încercând sã-ºi refacã economiile
prin reducerea dependenþei de relaþiile economice externe ºi printr-un grad mai ridicat de
autocentrare economicã240. Potrivit aprecierii lui Gheorghe Dobre, în anii 1929-1937,
�prãbuºirea ºi respectiv revenirea comerþului exterior total românesc au avut loc la cote
inferioare, respectiv superioare celor înregistrate în aceeaºi perioadã de timp de comerþul
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exterior total pe plan mondial ºi european�241. Altfel spus, gradul de decuplare a economiei
româneºti din circuitele comerþului internaþional a fost mai mic decât media europeanã ºi
cea mondialã. În realitate, dacã analizãm datele anuale, vom constata cã reducerea
importurilor României a fost ceva mai mare în anii 1931-1936 ºi cã importurile s-au redresat
peste media mondialã ºi europeanã abia în 1937-1938; exporturile româneºti au scãzut mult
mai puþin decât media mondialã în anii 1931-1936, au crescut în 1937 ºi s-au prãbuºit din
nou în 1938242. Dincolo însã de aceste variaþii ºi consideraþii, anii �30 marcheazã o cotiturã
în istoria economicã a României: �Centrul de gravitate al acestei economii s-a deplasat din
sectorul comerþului exterior în cel al producþiei naþionale ºi al schimburilor interne�243.
Altfel spus, România nu mai era o economie de export, cum fusese Vechiul Regat înainte de
1914, ºi, la fel ca multe alte state din anii �30, încerca sã-ºi asigure dezvoltarea pe baza
resurselor interne ºi printr-un efort sporit de articulare economicã la nivel naþional.

În principiu, o asemenea autocentrare economicã era un rãspuns raþional la criza
economicã mondialã ºi la modul asimetric în care economia româneascã fusese integratã
anterior în economia mondialã capitalistã. În cazul particular al României se pune însã
problema dacã aceastã nouã orientare economicã putea sã asigure o dezvoltare economicã
susþinutã. O asemenea dezvoltare ar fi avut nevoie de resurse semnificative pentru investiþii,
cu atât mai mult cu cât România avea serioase carenþe atât la nivelul capitalului fizic, cât ºi
la cel al capitalului uman. Or, nivelul resurselor mobilizabile era relativ redus. Exporturile
tradiþionale erau blocate în ceea ce priveºte posibilitãþile lor de creºtere, cerealele din cauza
restricþiilor de acces pe diferite pieþe, iar petrolul din cauza epuizãrii resurselor exploatabile
pe termen scurt ºi nici o altã marfã nu se profila ca element motor al exporturilor
româneºti244. În mod normal, ºtafeta ar fi trebuit sã fie preluatã de unele dintre produsele
industriei în ascensiune. Or, industria româneascã era incapabilã sã concureze cu adevãrat
pe pieþele externe, având în primul rând costuri prea mari ºi fiind lipsitã de reþele ºi
experienþã de distribuþie la export; în aceste condiþii, ea depindea fie de piaþa internã, fie
de comenzile de stat245. Astfel, multe dintre ramurile cele mai dinamice ale industriei
româneºti � metalurgia, construcþiile de maºini, într-o mare mãsurã industria materialelor
de construcþii ºi industria chimicã � înfloreau doar pe baza comenzilor de stat, legate de
efortul de înarmare246, ceea ce nu oferea perspectiva unei dezvoltãri durabile pe termen
mediu sau lung. În mod evident, motorul dezvoltãrii economice ar fi trebuit sã devinã piaþa
internã, mai ales pentru producþia bunurilor de consum. Cererea internã era însã handicapatã
de sãrãcia lumii satelor. Constatând faptul cã �lãrgirea bazei interne� este �condiþie sine
qua non a dezvoltãrii industrializãrii�247, Virgil Madgearu observa ºi cã �nu acesta este
cazul industrializãrii României�248. Cauzele erau multiple, de la nivelul redus al productivitãþii
agricole ºi preþul relativ scãzut al produselor agricole (redresarea din a doua parte a anilor
�30 a fost insuficientã pentru a ridica în mod semnificativ veniturile ºi puterea de cumpãrare
a sãtenilor) pânã la faptul cã restricþionarea importurilor a fãcut ca la multe produse

241. Dobre 1987: 92.
242. Georgescu-Roegen 1997: 67-68.
243. Georgescu-Roegen 1997: 82.
244. Observaþii categorice în acest sens la Georgescu-Roegen 1997: 54-55 ºi Constantinescu

1943 III: 5-7.
245. Georgescu-Roegen 1997: 81.
246. Iovanelli 1975: 59-66.
247. Madgearu 1995: 155.
248. Madgearu 1995: 154.
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industriale preþurile de pe piaþa româneascã sã fie mai ridicate decât pe pieþele din þãrile
dezvoltate, ceea ce evident limita posibilitatea de absorbþie a acestor mãrfuri. Verdictul lui
Virgil Madgearu este categoric:

Din faptul cã în 1938 consumul intern de produse industriale nu s-a ridicat la nivelul
celui din 1927, rezultã cã industrializarea în loc sã ridice capacitatea de cumpãrare a
populaþiei, a scãzut-o. [...] capacitatea de cumpãrare de bunuri de consum a pieþei
interne este foarte slabã, astfel încât industria bunurilor de consum posedã o capacitate
de producþie neutilizatã, echivalând cu o supracapitalizare relativã, care la rândul ei
greveazã preþul de cost ºi contribuie la scumpirea unor articole de primã necesitate,
completând astfel cercul vicios249.

Aceastã analizã �la cald� a fost confirmatã de cercetãrile ulterioare. Constatând cã
protecþia acordatã industriei naþionale ºi restricþiile la import au condus la sporirea preþurilor
la produsele industriale pe piaþa româneascã ºi cã producþia s-a mãrit uneori ºi �în condiþiile
diminuãrii productivitãþii muncii�, Andrei Josan conchide cã particularitãþile industrializãrii
României au condus în anii �30 �la apariþia unei configuraþii specifice a pieþei interne care
nu a favorizat creºterea consumului�250. Lipsa unei perspective solide de dezvoltare
economicã durabilã este argumentatã tranºant ºi de Victor Axenciuc:

Astfel, piaþa naþionalã restrânsã prin scumpetea capitalului, prin veniturile reduse
agricole a 80% din populaþie ºi protecþia ridicatã a industriei formau un cerc vicios
care limita expansiunea industrialã; la rândul sãu, proliferarea maºinismului în
agriculturã era frânatã de suprapopulaþia agricolã relativã ºi lipsa de capitaluri agricole.
Apãrea astfel o puternicã frânã în dezvoltarea aparatului naþional de producþie, în
ridicarea productivitãþii muncii, condamnând economia la întârziere ºi decalaj faþã de
statele industriale.
Progresele înregistrate de industria autohtonã, mai însemnate în deceniul patru, s-au datorat,
dupã cum s-a explicat mai înainte, factorilor extraeconomici, pe de o parte reducerii drastice
de cãtre stat a importului, care a fãcut loc pe piaþa internã produselor autohtone, iar pe de alta
forþãrii exportului de produse petroliere ºi forestiere pe piaþa externã.
Mecanismele economice, care limitau piaþa internã, apãreau ca o motivaþie [sic!]
esenþialã a frânãrii dezvoltãrii ºi menþinerii subdezvoltãrii economiei româneºti.
În concluzie, înapoierea iniþialã a þãrii genera o dezvoltare slabã a economiei ºi
acumulãri reduse, iar slaba dezvoltare menþinea economia naþionalã la periferia statelor
dezvoltate, care o foloseau în avantajul lor, fãrã perspectiva previzibilã de schimbare,
de ieºire din aceastã posturã251.

249. Madgearu 1995: 191. Observaþii similare fãcea în epocã ºi Mitiþã Constantinescu, care
aprecia cã protecþionismul practicat în România interbelicã ducea �la o politicã de preþuri
interne ridicate ºi la o scumpire a vieþii. ªi dacã o atare politicã îºi gãsea o justificare în
crearea industriilor cu activitate intermitentã ºi de duratã redusã, cum erau de pildã cele
specializate pentru fabricarea de armament, la care amortizarea investiþiilor trebuia efectuatã
pe intervalul scurt al celor câþiva ani de duratã a activitãþii productive, pentru industriile însã
cu funcþiune continuã ºi permanentã, o atare politicã era cu totul antieconomicã ºi con-
traindicatã� (Constantinescu 1943: III, 99); calificând industriile protejate drept �ciuperci
industriale�, el solicita un alt tip de protecþionism, care sã conducã la ieftinirea costului vieþii
ºi deci la lãrgirea pieþei interne (Constantinescu 1943: III, 100-113).

250. Josan 2004a: 142-143.
251. Axenciuc 1997: 408.
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III.2.3.6. Responsabilitãþi interne ºi constrângeri externe

Am arãtat pânã acum faptul cã performanþa economicã a României interbelice a fost
modestã. Ajunºi în acest punct, se cuvine sã ne întrebãm în ce mãsurã responsabilitatea
pentru aceastã situaþie revine felului cum a fost gestionatã România Mare de cãtre elitele
sale politice ºi economice sau dacã nu cumva constrângerile externe au fost prea mari pentru
a îngãdui un nivel superior de performanþã.

Dupã cum am arãtat ºi în subcapitolul III.1, constrângerile externe au fost considerabile
în Europa interbelicã. Ele au afectat toate þãrile ºi cu atât mai mult pe cele relativ mici ºi
slab dezvoltate economic, care nu aveau potenþialul pentru a putea influenþa semnificativ
conjunctura mondialã. Distrugerile provocate de primul rãzboi mondial, depresiunea agricolã
ºi apoi criza economicã din 1929-1933 au fost realitãþi stihinice, care au lovit puternic un
mare numãr de þãri, inclusiv România. Constrângerile externe au fost considerabile ºi în alte
domenii. În subcapitolele anterioare am evidenþiat faptul cã guvernele din primul deceniu
interbelic au conceput greºit din punctul de vedere al intereselor de ansamblu ale economiei
româneºti politica faþã de capitalul strãin, mai ales în domeniul petrolier; aceasta nu
înseamnã însã cã � presupunând cã guvernele României ar fi adoptat o deschidere totalã spre
cooperare � totul ar fi fost perfect ºi cã trusturile internaþionale nu ar fi cãutat sã-ºi
maximizeze profiturile proprii, independent de interesele ºi preferinþele României. Un alt
set de constrângeri externe a fost cel legat de nevoile de apãrare ale þãrii. România Mare
reunise în cadrele sale majoritatea teritoriilor locuite compact de români. Aceastã realizare
avusese însã drept revers antagonizarea unora dintre statele vecine � Ungaria, Bulgaria ºi
Rusia (din 1922 Uniunea Sovieticã) �, iar ameninþarea revizionismului a fost un factor
constrângãtor al cãrui impact nu s-a limitat la politica externã înþeleasã în sens clasic, ci a
afectat în multiple feluri atât relaþiile economice externe, cât ºi politica internã ºi modul de
alocare a resurselor în interior.

Constrângerile externe nu înseamnã însã cã felul în care au reacþionat elitele româneºti
în aceste situaþii era unicul posibil. Marjele de opþiune au fost deseori reduse, dar nu
inexistente. Politicile puse în aplicare puteau fi mai mult sau mai puþin adecvate situaþiilor
concrete în care s-a gãsit România interbelicã. Intrãm astfel în domeniul spinos al
responsabilitãþilor interne.

Performanþa politicã ºi economicã a elitelor României Mari a fost cel mai adesea
judecatã în termeni morali. Deºi dupã 1989 s-a manifestat tendinþa de a idiliza epoca
interbelicã, fãcând din ea un fel de vârstã de aur a istoriei României, mãrturiile pãstrate din
acea vreme sunt extrem de critice la adresa elitelor politice ºi economice. Criticii erau
diverºi ca background sociocultural ºi orientãri ideologice. Putem regãsi aici ºi oameni de
dreapta, ºi oameni de stânga, ºi pe un tânãr ºi exaltat Emil Cioran, ºi pe un cinic insider cum
a fost Constantin Argetoianu. Dar poate cel mai bine este sã dãm cuvântul unui inginer care
a adus contribuþii notabile la teoria economicã ºi a scris totodatã o importantã monografie
despre rostul ºi destinul istoric al burgheziei româneºti, Mihail Manoilescu:

Eu cred cã dacã România ar ajunge într-o zi printr-o minune sã se cureþe de toate
pãcatele ºi scãderile clasei ei politice conducãtoare ºi dacã s-ar dezbãra, ca prin farmec,
de egoism, de intrigã, de corupþie, de incompetenþã ºi de dispreþul pentru mase, totuºi,
chiar ºi atunci, þara tot n-ar putea merge bine, dacã oamenii noºtri publici nu s-ar
lepãda ºi de neseriozitate! Sã numeºti în posturile publice cele mai grele prieteni de
masã; sã avansezi funcþionari incorecþi pentru cã au intervenit în favoarea lor doamne
irezistibile; sã împarþi fondurile publice la ziariºtii care te aduleazã; sã treci în
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Parlament legi alcãtuite de funcþionarii tãi ºi pe care tu nici mãcar nu le-ai citit; sã
periclitezi, pentru o glumã bunã urmatã de aplauze, un interes de stat, sã vii în fruntea
unui departament atunci când nimic nu te cheamã acolo ca sã primeºti audienþe
prelungite cu o notã galantã; sã accepþi la inspecþiile fãcute în þarã ca subalternii sã-þi
aranjeze mese ce încep ca un banchet oficial ºi sfârºesc ca un chef de mahala, iatã
atâtea ºi atâtea forme de neseriozitate care pot pãrea anodine dar care, în realitate,
sapã în chip nevãzut prestigiul conducãtorilor faþã de mulþimea ce vede ºi înþelege
totdeauna mai mult decât îngãduie distanþa la care e þinutã252.

Nu numai contemporanii, ci ºi istoricii de mai târziu aveau sã fie deosebit de critici în
legãturã cu profilul moral al elitelor politice ºi economice din România interbelicã253.
Critica în termeni morali, acuzele justificate de corupþie ºi de lipsã de ataºament faþã de
valorile democratice nu sunt însã suficiente pentru a postula rãspunderea acestor elite pentru
lipsa de performanþã economicã. Teoretic, ar fi fost posibil ca ºi liderii lipsiþi de moralitate
sã implementeze politici economice eficiente. Dincolo însã de aceastã posibilitate, neconcretizatã
de altfel, mai important ni se pare sã evaluãm adecvarea sau, dimpotrivã, inadecvarea
politicilor aplicate la nevoile reale ale economiei României interbelice.

Un prim aspect care ne izbeºte atunci când examinãm politicile economice ale României
interbelice este lipsa de îndrãznealã conceptualã. Ideile economice revoluþionare fie nu au
apãrut, fie nu au fost niciodatã puse în practicã atunci când au fost formulate. Structura de
cheltuieli a bugetelor statului a rãmas în linii mari aceeaºi de-a lungul întregii perioade254,
evidenþiind incapacitatea guvernanþilor de a lega ideile lor de reformã economicã de
schimbãri semnificative în raporturile dintre marile grupe de cheltuieli bugetare. Chiar ºi
atunci când au fost concepute ºi puse în aplicare politici economice coerente, acestea au fost
gândite �în principiu� ºi nu au fost adaptate la imperativele constrângerii economice
mondiale. Un observator avizat, cum a fost Henry Roberts, observa faptul cã atât politicile
liberale din anii 1922-1928, cât ºi cele naþional-þãrãniste din 1928-1931, au fost defazate
faþã de evoluþiile economice mondiale.

252. Manoilescu 1993: I, 77.
253. Din motive lesne de înþeles, nu vom lua în seamã criticile exprimate de istoricii aserviþi

regimului comunist. Ni se pare însã semnificativ faptul cã opinii extrem de severe au fost
exprimate ºi de cãtre autorul principalei sinteze de istorie a românilor publicate în exil, Vlad
Georgescu, ºi de cãtre autorul celei mai citite sinteze de autor de dupã 1990, Florin
Constantiniu. Astfel, Vlad Georgescu apreciazã cã noile elite interbelice, în loc �sã conso-
lideze România Mare, în fapt au distrus-o, cu mult înainte de dezmembrarea ei de cãtre
puterile totalitare ºi sateliþii lor� (Georgescu 1992: 222), iar Florin Constantiniu considerã
cã România interbelicã a preluat fãrã rest racilele clasei politice din Vechiul Regat, astfel
încât �societatea româneascã, în ansamblul ei, a intrat în noua perioadã ca un organism
mâncat de boli lãuntrice, ascunse de cãtre cei chemaþi sã o diriguiascã� (Constantiniu 1999:
296). Un alt punct de vedere, mai nuanþat, dar care insistã tot pe rãspunderea moralã, a fost
exprimat de Sorin Alexandrescu. El porneºte de la ideea cã sistemul politic era prea complex
pentru a putea fi controlat cu adevãrat de unul sau altul dintre actorii istorici, precum ºi de
la prezumþia de sinceritate a respectivilor actori, dar insistã totodatã pe nevoia de a corela
prezumþia de nevinovãþie politicã cu rãspunderea moralã: �Dacã agentul istoric este, politic,
nevinovat, în sensul cã acþiunea lui decurge logic din sistemul lui normativ, aici el putând
greºi, dar neputând fi vinovat, acelaºi agent este, moral, responsabil pentru fapta sa, în
sensul cã, aici, el nu doar greºeºte, ci chiar este vinovat (când este) pentru ceea ce întreprinde�
(Alexandrescu 1998: 19).

254. Cf. Axenciuc: III, 662-663.
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Liberalii s-au angajat într-o politicã de naþionalism economic ºi semiautarhie exact în
acei ani în care Europa fãcea un ultim eºuat efort de restabilire a vechii ordini
economice. Naþional-þãrãniºtii, când au venit la putere, au cãutat sã schimbe politica
româneascã exact atunci când economia europeanã evolua spre un nou stadiu de
naþionalism economic255.

Sintetizând, statul român, deºi a încercat sã facã multe în primul deceniu interbelic, a
avut în multe privinþe o acþiune regresivã asupra forþelor economice. Încercarea naþio-
nal-þãrãniºtilor de îndreptare a situaþiei a fost compromisã pe de o parte de incoerenþele
politicii lor economice256, ºi pe de altã parte � în mod decisiv � de impactul crizei economice
mondiale. Reorientarea politicii economice de la liberalismul promovat de naþional-þãrãniºti
în anii 1928-1931 la restricþionarea relaþiilor economice externe ºi dirijarea crescândã a
economiei de cãtre stat s-a produs ºi ea cu destulã întârziere faþã de momentele când alte
state europene adoptaserã mãsuri similare. Virgil Madgearu laudã chiar faptul cã naþional-
-þãrãniºtii au încercat cât au putut sã respecte principiile liberalismului economic257, iar
Nicholas Georgescu-Roegen constata ºi el faptul cã �introducerea controlului schimburilor
n-a fost un act spontan de politicã comercialã, ci o reacþie faþã de forþele depresive ale
economiei mondiale�258. În contextul anilor �30, când nivelul constrângerilor externe era
mult mai mare decât în deceniul anterior, statul român ºi-a asumat un rol mult mai activ în
stimularea dezvoltãrii economice. Deºi nivelul ºi ponderea cheltuielilor bugetare destinate
economiei nu au crescut semnificativ259, totuºi ele au fost compensate prin sporul cheltu-
ielilor militare260 ºi prin rolul comenzilor de stat legate de nevoile înarmãrii. Impresia unei
coerenþe economice sporite este totuºi destul de înºelãtoare. Deºi s-au multiplicat controalele
ºi reglementãrile, precum ºi structurile birocratice, studiile ºi luãrile de poziþie ale diverselor
organizaþii socioprofesionale, deºi mulþi specialiºti cereau o coordonare economicã mai
fermã ºi chiar elaborarea unui plan economic naþional, rezultatele au fost modeste. Astfel,
în februarie 1937 o dezbatere organizatã de Asociaþia Generalã a Economiºtilor din România
pe tema planului industrial ºi raþionalizãrii se încheia, dupã ample discuþii, cu concluzia cã
�nu ºtiu dacã sub regimul politic în care trãim, când nu poate fi asiguratã nici o continuitate
în organizarea unui plan economic general, se va pune ordine ºi în economia noastrã
naþionalã�261. O observaþie similarã fãcea ºi un observator extern avizat, Henry Roberts:

255. Roberts 1951: 169.
256. Argumentele esenþiale pentru aceastã incoerenþã au fost enunþate în Müller 2001; pentru o

perspectivã din interior, vezi ºi observaþiile nuanþate din Gafencu 1991: 29-48, 73-79,
110-120, 184-210.

257. ER: IV, 441, 450.
258. Georgescu-Roegen 1997: 82.
259. Axenciuc: III, 659-660, 663.
260. În unele lucrãri se evidenþiazã faptul cã în anii �30 au crescut spectaculos cheltuielile militare, de

la 23,2% în 1934/1935 la 32% în 1937/1938 ºi 36,2% în 1938/1939 (Lampe, Jackson 1982:
501); trebuie totuºi sã observãm faptul cã anul financiar 1934/1935 a fost acela în care cheltuielile
militare ale României au atins minimul absolut din deceniul 4, atât în termeni absoluþi, cât ºi în
termeni relativi (cf. Axenciuc: III, 672, 675), ceea ce face ca tendinþa de creºtere a cheltuielilor
militare sã parã mai amplã decât ar fi fost dacã s-ar fi luat drept element de referinþã un alt an.

261. AGER 1937: 485 (afirmaþia îi aparþine lui Gheorghe ªuºnea). În ceea ce priveºte regimul politic,
trebuie observat faptul cã aceastã afirmaþie este fãcutã în al patrulea an al uneia dintre cele mai
stabile guvernãri ale României interbelice, cea condusã de Gheorghe Tãtãrescu, care încerca
aplicarea principiilor neoliberalismului pentru stimularea dirijatã de stat a dezvoltãrii economice.
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�nu existã prea multe dovezi care sã ateste vreo politicã economicã cuprinzãtoare�262. Ideea
coordonãrii dezvoltãrii economice de cãtre un organism centralizat s-a conturat cu dificultate
ºi a fãcut obiectul a numeroase controverse în epocã263. Abia în 1936 guvernul PNL a impus
înfiinþarea unui Consiliu Superior Economic264, dar rolul acestuia a fost destul de modest.
Un Minister al Economiei Naþionale a fost întemeiat abia în 1938, iar strãdaniile lui Mitiþã
Constantinescu de a pune în aplicare o politicã economicã coerentã au avut un efect
limitat265; era de altfel ºi foarte târziu, declanºarea celui de-al doilea rãzboi mondial ºi
intrarea României în zona de influenþã politico-militarã ºi economicã a Germaniei reducând
la zero ºansele unei dezvoltãri autocentrate.

Unul dintre handicapurile României interbelice a fost polarizarea socialã. În lipsa unor
studii aprofundate, este greu de afirmat categoric cum a evoluat aceasta pe ansamblul epocii
interbelice în raport cu perioada de dinainte de 1914. În mod cert, reforma agrarã a
contribuit la diminuarea polarizãrii în mediul rural; pe de altã parte însã, scãderea
productivitãþii agricole ºi foarfecele preþurilor, defavorabil produselor agricole în cea mai
mare parte a epocii interbelice, a contribuit la sãrãcirea relativã a populaþiei rurale ºi la
sporirea disparitãþilor dintre sat ºi oraº. De altfel, majoritatea observatorilor au perceput
România interbelicã drept o þarã a contrastelor sociale ºi economice266. Atunci când
contrastãm satele ºi mahalalele sordide cu splendoarea occidentalã a centrului Bucureºtiului
ºi chiar cu unele dintre celelalte oraºe, am putea fi tentaþi sã considerãm cã elitele politice
ºi economice poartã rãspunderea principalã pentru penuria în care au trebuit sã trãiascã
majoritatea locuitorilor României Mari. Ideea cã nivelarea veniturilor burgheziei ºi orãºenilor
în general ar putea lãsa surplusuri semnificative pentru ridicarea satelor a fost combãtutã în
epocã cu argumente economice267, dar discuþia referitoare la acest aspect nu epuizeazã
problema responsabilitãþii elitelor politice ºi economice pentru sãrãcia sãtenilor. Marea
problemã este aceea a mãsurii în care aceste elite au încercat sã micºoreze disparitãþile, sã
ridice nivelul de viaþã al sãtenilor ºi al orãºenilor din mahalale mai aproape de cel de care
se bucurau ele. Verdictul oferit de Mitiþã Constantinescu, guvernator al Bãncii Naþionale a
României în anii 1935-1940 ºi ministru în mai multe guverne, este sever:

ªi burghezia târgurilor ºi oraºelor tot fuge înainte, realizând ºi împrumutând, nãvalnic
ºi fãrã selecþiune, toate formulele noilor ºi schimbãtoarelor aspecte de civilizaþie; tot
uitã mereu sã-ºi mai aducã aminte, sã-ºi mai întoarcã privirile îndãrãt; iar când a
fãcut-o, a fost rapid ºi superficial: nici nu s-a întors pozitiv cãtre sate, nici nu a mai
apropiat satul de ea, nu a realizat micºorarea simþitoare a distanþei de civilizaþie dintre
sat ºi oraº, dintre þãrãnime ºi burghezie268.

262. Roberts 1951: 344. Mai multe argumente pentru aceastã lipsã de coerenþã la Lampe, Jackson
1982: 499-500.

263. Pentru dezbaterile de epocã legate de conceptul economiei dirijate, vezi Saizu 1987. Opiniile
referitoare la ideea coordonãrii ºi la trecerea la dezvoltarea planificatã a economiei naþionale
sunt analizate în Saizu 1991: 70-99.

264. Avatarurile trecerii prin Parlament ale legii referitoare la Consiliul Superior Economic sunt
analizate în Maner 1997: 367-373.

265. Constantinescu 1943: III, 331-354.
266. Tema contrastelor este exemplar ilustratã de albumele de fotografii: vezi Pragher 1943 ºi

Hochstuhl, Wolf 2007.
267. Astfel, Mihail Manoilescu argumenta faptul cã sporul de eficienþã economicã adus de

organizarea activitãþilor economice de cãtre burghezie este incomparabil mai mare decât
surplusul de consum din partea acesteia (Manoilescu 1997: 209-228).

268. Constantinescu 1943: II, 333.
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Pe de altã parte, nici acuza de �nesimþire socialã� care ar putea fi adusã acestor elite nu
este suficient fundamentatã ºi nici nu poate fi aplicatã pauºal. Au existat în perioada
interbelicã un numãr mare de membri ai elitelor politice, economice ºi culturale, care au
pledat pentru îmbunãtãþirea situaþiei celor care se zbãteau în lipsuri. S-au realizat progrese
semnificative în constituirea unui sistem de asigurãri sociale, iar în 1938 Casa centralã a
asigurãrilor sociale a depãºit cifra de un milion de asiguraþi269, este adevãrat concentraþi
aproape exclusiv în mediul urban. În sprijinul ideii unei compasiuni sociale a elitelor se pot
invoca ºi alte mãsuri, cum ar fi bursele pentru elevii ºi studenþii merituoºi sau legile de
conversiune a datoriilor agricole. Pe de altã parte, bugetul statului a fost în toatã epoca
interbelicã un formidabil mecanism de redistribuire a mijloacelor dinspre mediul rural spre
mediul urban, contribuind astfel la accentuarea contrastelor sociale ºi compromiþând în
mare mãsurã intenþiile idealiºtilor care încercau sã-i ajute pe sãteni. Chiar un apologet al
burgheziei române, cum a fost Mihail Manoilescu, recunoaºte categoric faptul cã bugetul,
alimentat mai ales din impozitele plãtite de sãteni, a fost consumat în cea mai mare parte
pentru folosul oraºelor, fiind astfel �semnul cel mai concret al gradului de exploatare a
satelor de cãtre oraºe ºi a maselor populare de cãtre burghezie�270. În contextul egoismului
de care au dat dovadã deseori elitele urbane în raport cu masele rurale ºi urbane, apelurile
ca elementele burgheze sã-ºi asume dezvoltarea satelor nu au lipsit totuºi. Astfel, Mitiþã
Constantinescu cerea aproape patetic: �Aºadar, burghezia conducãtoare a oraºelor, are
îndatorirea sã desãvârºeascã procesul de întoarcere a preocupãrilor primordiale ºi hotãrâtoare
cãtre sat, ºi de readucere, de ridicare a acestuia la nivelul economic ºi de civilizaþie ce i se
datoreazã�271. Acelaºi autor însã, dupã ce laudã activitatea unora dintre miniºtrii Agriculturii
din România interbelicã ºi progresele reale ale ºtiinþei agronomice, constatã cã efectul
practic al acestora a fost nesemnificativ:

Spre marele nostru regret însã, aceastã masã de cunoºtinþe, de ºtiinþã, de soluþii ºi
planuri agricole n-a putut sã strãbatã, adânc ºi larg, pe terenul practic al gravelor
preocupãri ºi probleme din acest sector [agricultura � BM], ci au fost reþinute, fie în
pãienjeniºul unui funcþionarism agricol, care bântuie ministerul de resort, fie au fost
sensibilizate ºi intimidate de preocupãrile politico-electorale, fie au fost curmate, prin
lipsa de continuitate, ce caracterizeazã viaþa noastrã publicã272.

Polarizarea nu era doar � ºi nici mãcar în primul rând � o problemã de echitate socialã.
Ea constituia un handicap pentru orice strãdanie de ridicare a eficienþei economice.
Sãrãcia lumii rurale împiedica investiþiile în inventarul agricol, iar nivelul scãzut al produc-
tivitãþii agricole deprima grav nivelul tuturor indicatorilor macroeconomici. Totodatã,
penuria puterii de cumpãrare constituia un handicap major ºi pentru dezvoltarea industriei,
iar dinamica insuficientã a industriei împiedica absorbirea de cãtre oraºe a suprapopulaþiei
relative din mediul rural.

Faptul cã o distribuþie ceva mai echilibratã a veniturilor în cadrul societãþii ar fi fost mai
eficientã din punct de vedere economic este atestat ºi de cazul Bulgariei. Atenþia asupra

269. Axenciuc: I, 561.
270. Manoilescu 1997: 259.
271. Constantinescu 1943: II, 335.
272. Constantinescu 1943: II, 323. Acelaºi contrast între numãrul mare de idei cu potenþial

inovator ºi nivelul extrem de modest al încercãrilor de valorificare practicã a acestora, nu
numai în agriculturã, ci în ansamblul vieþii economice, a fost constatat ºi de cercetãtorii de
mai târziu ai economiei României interbelice (Saizu 1991: 267).
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acestui caz ne-a fost atrasã de o afirmaþie a lui Marvin Jackson, care aprecia cã performanþa
economicã a Bulgariei în perioada dintre criza economicã ºi al doilea rãzboi mondial a fost
net superioarã celei a României273. Am verificat aceastã afirmaþie cu estimãrile macroeco-
nomice ale lui Angus Maddison.

Dincolo de discuþiile referitoare la cifrele lui Angus Maddison pentru Bulgaria274,
imaginea este clarã: Bulgaria nu numai cã a recuperat rãmânerea în urmã faþã de România,
dar a ºi cunoscut o dezvoltare robustã în a doua jumãtate a anilor �30275. Din punct de
vedere moral sau al compasiunii sociale, elitele politice din Bulgaria nu au fost mai bune
decât cele din România; dimpotrivã chiar, felul în care ele au reacþionat împotriva guvernãrii
agrariene a lui Stamboliiski a atins culmi de violenþã nemaiîntâlnite în România anilor 1920.
În schimb, Bulgaria a stat mai bine decât România în ceea ce priveºte progresele
agricole ºi capitalul uman276. Ambele avantaje comparative ale Bulgariei îºi au originea în
structura socialã fixatã în aceastã þarã imediat dupã eliberarea de sub stãpânirea otomanã,
prin care þãrãnimea controla cea mai mare parte a proprietãþii funciare ºi avea drept de vot.
Forþa socialã ºi politicã a þãrãnimii a fãcut ca Uniunea Naþionalã Agrarã din Bulgaria sã

273. Lampe, Jackson 1982: 457.
274. Astfel, Martin Ivanov ºi Adam Tooze au propus revizuirea în sus a cifrelor indicate de Angus

Maddison pentru cea mai mare parte a epocii interbelice (Ivanov, Tooze 2007: 683); aceastã
corecþie nu modificã deloc imaginea unei creºteri economice semnificative în Bulgaria, mai
ales în a doua jumãtate a anilor �30.

275. Trebuie notat faptul cã seriile lui Angus Maddison, Martin Ivanov ºi Adam Tooze sunt
divergente faþã de datele mai vechi referitoare la venitul naþional, care au stat ºi la baza
comparaþiilor din Dobre 1996a: 138.

276. Acolo unde nu se indicã alte surse, informaþiile referitoare la economia ºi societatea bulgarã
se bazeazã pe Lampe, Jackson 1982: 329-519.

Sursa: Maddison 2003: 100.

Figura III.5. Produsul intern brut/locuitor în România ºi Bulgaria în epoca interbelicã
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devinã încã din primul deceniu al secolului XX un partid de masã bine organizat ºi cu o
puternicã reprezentare în Parlament, cu o orientare pacifistã, care dupã aventurile militare
eºuate din timpul celui de-al doilea rãzboi balcanic ºi a primului rãzboi mondial a putut
prelua puterea la începutul epocii interbelice. Deºi guvernarea agrarianã s-a încheiat tragic
prin lovitura de stat militarã din 1923, totuºi raporturile de putere din societatea bulgarã
erau de aºa naturã, încât elitele politice nu s-au putut angaja pe calea favorizãrii industriei
în dauna agriculturii ºi au acordat o atenþie continuã ridicãrii nivelului de productivitate
agricolã. Randamentele la cereale au crescut apreciabil, stimulate de importurile de utilaje
agricole ºi � în a doua parte a anilor �30 � de îngrãºãminte chimice. La fel de important a
fost faptul cã agricultura din Bulgaria s-a diversificat mai mult decât cea din România, în
anii �20 sporind considerabil suprafeþele cultivate cu tutun, iar în deceniul urmãtor, când
preþul tutunului a scãzut în contextul crizei economice, suprafeþele cultivate cu legume ºi cu
bumbac. În plus, agricultorii bulgari au avut un acces mai bun la credit, datorat printre altele
dezvoltãrii net superioare a cooperativelor în Bulgaria277. Bulgaria s-a ilustrat în perioada
interbelicã � de fapt, încã din anii 1890 � prin investiþia masivã în sistemul de educaþie, care
a fãcut-o sã aibã un numãr mai mare de cadre didactice la 1.000 de locuitori ºi o ratã de
alfabetizare superioarã atât faþã de România, cât ºi faþã de Serbia/Iugoslavia. Superioritatea
Bulgariei la nivelul capitalului uman se poate observa ºi în declinul mai timpuriu al
mortalitãþii, ca ºi în reducerea semnificativã a natalitãþii în anii �30, care i-a fãcut pe analiºti
sã considere cã la sfârºitul epocii interbelice Bulgaria realizase în esenþã tranziþia demo-
graficã. Nu în cele din urmã, alfabetizarea ºi atenþia acordatã în sistemul educativ cunoºtinþelor
tehnice, agricole ºi economice au contribuit la progresele agricole din Bulgaria anilor �30.
În concluzie, deºi la sfârºitul epocii interbelice Bulgaria continua sã fie o þarã majoritar
ruralã, transformãrile realizate � intensificarea agriculturii, tranziþia demograficã ºi realizarea
în linii esenþiale a alfabetizãrii � fãceau ca aceastã þarã sã fi îndeplinit prerechizitele
necesare pentru trecerea de la creºterea economicã extensivã la o creºtere acceleratã,
capabilã sã susþinã sporuri semnificative pe cap de locuitor278.

Deosebirile dintre Bulgaria ºi România, þãri supuse unui set asemãnãtor de constrângeri
externe, în ceea ce priveºte ritmurile de creºtere economicã ºi transformãrile econo-
mico-sociale structurale sugereazã faptul cã nu trebuie sã subestimãm capacitatea elitelor
din diversele þãri de a influenþa nivelul lor de performanþã economicã din perioada interbelicã.
Dar înainte de a trage concluzii despre rãspunderile interne pentru eºecul economic relativ
al României Mari, se cuvine sã vedem cum au evoluat ºi alte state în perioada interbelicã.

III.3. Comparaþii europene

III.3.1. Danemarca � consolidarea statutului de þarã dezvoltatã

Primul rãzboi mondial a pus Danemarca într-o situaþie extrem de delicatã279. Majoritatea
opiniei publice era mai degrabã antigermanã, dar toatã lumea era conºtientã cã Danemarca
nu ar fi putut sã opunã o rezistenþã semnificativã în cazul unei invazii germane. De aceea,

277. Performanþa superioarã a agriculturii bulgare îl fãcea pe Virgil Madgearu sã scrie despre
valoarea de exemplu a acestei þãri pentru România (Madgearu 1995: 267).

278. Ivanov, Tooze 2007: 697-698.
279. În prezentarea situaþiei Danemarcei în timpul rãzboiului ne-am bazat mai ales pe Jones 1986:

102-115.
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guvernul a proclamat imediat neutralitatea strictã a þãrii ºi a solicitat opiniei publice sã evite
orice manifestaþii care ar fi contravenit acestei poziþii. Acceptarea ºi respectarea neutralitãþii
daneze de cãtre beligeranþi nu rezolva însã toate problemele generate de rãzboi. Din punct
de vedere economic, Danemarca era o þarã cu o economie deschisã, integratã în circuitele
economice mondiale, dar totodatã lipsitã de multe resurse necesare funcþionãrii normale a
unei economii moderne, ºi deci în foarte mare mãsurã dependentã de importul de materii
prime din exterior. Menþinerea legãturilor economice externe era deci foarte importantã
pentru Danemarca. Aceastã situaþie era însã complicatã de faptul cã principalii parteneri
economici externi erau Marea Britanie ºi Germania, care se aflau în rãzboi ºi au dat foarte
curând rãzboiului o dimensiune economicã, britanicii blocând comerþul maritim al Germaniei,
iar germanii trecând la rãzboiul submarin pentru a submina aprovizionarea Marii Britanii.
Riscul era deci mare ca Danemarca sã fie o �victimã colateralã� a rãzboiului. Pe de altã
parte, ambii beligeranþi erau interesaþi în cooperarea economicã cu Danemarca. Britanicii
aveau nevoie de importurile alimentare din Danemarca, iar germanii au constatat cã
Danemarca putea sã fie una dintre porþile prin care sã se aprovizioneze cu mãrfuri care nu
mai puteau fi aduse direct în Germania din cauza blocadei navale britanice. Prin urmare,
guvernul danez a fost capabil sã negocieze un aranjament, prin care germanii promiteau
într-o primã fazã sã nu se opunã comerþului danez cu Marea Britanie, iar britanicii au
acceptat ca danezii sã-ºi continue aprovizionarea pe mare, îndeosebi din Statele Unite, cu
condiþia ca materiale sensibile pentru economia de rãzboi sã nu fie reexportate spre
Germania. Pe aceastã bazã, primii doi ani ai rãzboiului au fost relativ prosperi pentru
Danemarca, deºi preþurile au crescut, iar guvernul a trebuit sã ia un prim set de mãsuri de
regularizare ºi de înfrânare a tendinþelor speculative. Situaþia s-a înrãutãþit în 1917, odatã cu
adoptarea de cãtre Germania a rãzboiului submarin total, cu rechiziþionarea de cãtre britanici
a unei pãrþi din flota neutrilor pentru aprovizionarea Marii Britanii, cu intrarea în rãzboi a
Statelor Unite ºi cu agravarea crizei economice în Europa continentalã, mai ales în Germania.
Un aspect oarecum periferic al acestei situaþii de crizã a fost incapacitatea de a mai controla
teritoriile de peste mãri, ceea ce a condus la vânzarea coloniilor din Marea Caraibelor cãtre
Statele Unite ºi la acceptarea independenþei Islandei cu condiþia pãstrãrii pentru 25 de ani
a uniunii personale sub domnia regelui Danemarcei. Mai grave au fost pierderile navale � 33 de
vase au fost scufundate numai în aprilie 1917, ºi mult mai multe în perioada care a urmat,
pânã la sfârºitul rãzboiului fiind pierdute nave cu un deplasament total de 282.000 de tone,
deci circa jumãtate din capacitatea flotei daneze de dinainte de rãzboi. În ciuda eforturilor
guvernului de a menþine un anume control, preþurile au crescut foarte mult ºi au trebuit
introduse raþionalizãri pentru multe produse, îndeosebi pentru combustibili. Situaþia a devenit
deosebit de dificilã în oraºe, iar aceasta, împreunã cu influenþa revoluþiilor din Rusia ºi
Germania, a condus la o radicalizare a miºcãrii muncitoreºti ºi la o sporire a rolului
sindicatelor.

Perioada care a urmat primului rãzboi mondial a fost deci agitatã în Danemarca. Este
adevãrat, epoca interbelicã a început cu recuperarea unei pãrþi din Schleswig; deºi agitaþia
naþionalistã pe aceastã temã era mare, guvernul danez a cãutat o soluþie care sã nu împovãreze
inutil relaþiile pe termen lung cu Germania, ºi a preferat ca soarta provinciei sã fie decisã
prin referendum de populaþia localã. Cum studiile anterioare indicau cã pãrerile populaþiei
erau împãrþite, s-a cãzut de acord sã se organizeze douã referendumuri separate, unul pentru
zona de nord a provinciei, cu populaþie majoritar danezã, ºi altul pe circumscripþii mici
pentru comunitãþile din partea sudicã a provinciei. În urma referendumului, nordul s-a
reunit cu Danemarca, iar sudul a votat sã rãmânã parte a Germaniei. Gestionarea cu succes
a problemei Schleswigului nu a fost de naturã sã calmeze tensiunile politice interne.
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Peisajul politic din primul deceniu interbelic, dominat de patru partide � Conservator
Popular, Venstre (Liberal-Social), Radical ºi Social-Democrat �, dintre care nici unul nu a reuºit
sã dobândeascã majoritatea absolutã, a fost caracterizat de o relativã instabilitate guverna-
mentalã. Mult mai grave au fost însã dificultãþile economice: inflaþie, turbulenþe în sistemul
bancar ca urmare a faptului cã unele bãnci comerciale angajaserã operaþiuni riscante în
febra speculativã din timpul rãzboiului, greve ºi agitaþie socialã în rândurile muncitorilor
industriali, ºomaj ºi intensificarea concurenþei externe. Deºi aceste probleme au fost abordate
prin politici economice mai degrabã conservatoare, pe ansamblul primului deceniu interbelic
se poate aprecia cã performanþa economicã a Danemarcei a fost destul de bunã280. Au fost
depãºite douã crize scurte � produsul intern brut a scãzut în 1921 ºi în 1925 � a fost asanat
sistemul bancar (cu preþul intervenþiei bãncii naþionale ºi apoi direct a guvernului, ceea ce
a însemnat emisiuni monetare inflaþioniste), a fost apoi realizatã o stabilizare monetarã
deflaþionistã, au fost calmate relaþiile industriale (printre altele ºi prin legiferarea sãptãmânii
de lucru de 48 de ore în 1920, prin introducerea pensiei pentru dizabilitãþi fizice în 1921 ºi
prin schimbarea în 1922 a legii referitoare la pensiile pentru limitã de vârstã), a fost
efectuatã o minireformã agrarã, prin care s-au distribuit circa 9.300 de mici proprietãþi
agricole de câte 3-4 hectare fiecare281, ºi per total a fost obþinutã o creºtere destul de robustã
a produsului intern brut. Explicaþiile succesului sunt multiple: politica de limitare a salariilor
în sectorul public, disponibilitatea capitalurilor externe, esenþiale pentru redresarea coroanei
daneze din 1925, ºi mai ales sporurile impresionante ale productivitãþii agricole. Folosirea
seminþelor selecþionate ºi a îngrãºãmintelor au îngãduit sporirea productivitãþii la hectar a
producþiei vegetale în medie cu 3-4% pe an, ceea ce la nivelul unui întreg deceniu a fost
semnificativ. Progrese au fost realizate ºi în creºterea animalelor. Astfel, cantitatea de unt
obþinutã în medie de la o vacã a sporit de la 109 kg anual în 1914 (ºi doar 73 kg anual în
1919) la 131 kg anual în 1928. Producþia de cereale a crescut cu aproape 40% în intervalul
1921-1929, cea de lapte de la 3,5 milioane de tone în 1914 (ºi doar 2,6 milioane de tone în
1920) la 5,4 milioane tone în 1930, cea de carne de vitã de la 123.000 tone în 1914 (104.000
de tone în 1920) la 145.000 de tone în 1930, iar cea de carne de porc ºi derivate de la
217.000 de tone în 1914 (doar 99.000 de tone în 1920) la 422.000 de tone în 1930282. Pe
aceastã bazã, exporturile de produse animaliere au crescut ºi ele considerabil, la sfârºitul
anilor 1920 exporturile de unt fiind în medie cu 50% mai mari decât cele din 1900-1914, iar
cele de vite vii, de produse din carne de porc ºi de pui dublându-se; de remarcat cã sporul
cantitãþilor exportate a continuat chiar ºi dupã ce preþurile au început sã scadã283. Creºterea
industrialã a fost ºi ea substanþialã, de aproape 50% în termeni valorici, la preþuri constante.
Situaþia a diferit însã de la o ramurã industrialã la alta. Sectorul textil a avut de suferit din
cauza competiþiei externe, iar construcþiile navale, care cunoscuserã un mare avânt în timpul
rãzboiului ºi imediat dupã încetarea acestuia, au intrat ºi ele în recensiune din cauza reducerii
cererii mondiale. În schimb, o mare dezvoltare au cunoscut mãcelãriile, industria cimentului
ºi mai ales industria electrotehnicã.

Per total, creºterea din anii �20 a fost realizatã pãstrându-se structura economicã
anterioarã primului rãzboi mondial, în cadrul cãreia agricultura era ramura economicã
principalã, exporturile de produse animaliere aveau rolul de locomotivã a economiei, iar

280. Acolo unde nu este indicatã altã sursã, în prezentarea situaþiei economice din anii �20 ne-am
bazat pe datele din Johansen 1987: 26-39.

281. Skrubbeltrang 1953: 268-280.
282. Skrubbeltrang 1953: 296.
283. Skrubbeltrang 1953: 297-298.
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fermierii ºi cooperativele erau principalii agenþi ai prosperitãþii þãrii. Acest tip de creºtere
economicã începea însã sã-ºi epuizeze potenþialul. De pe la mijlocul anilor �20, preþurile
agricole au început sã scadã. Iniþial s-au micºorat preþurile la cereale, ceea ce, pentru o þarã
care importa cereale atât pentru consumul uman, cât ºi pentru hrana animalelor, pãrea sã
ofere un avantaj competiþional284. Preþurile la produsele animaliere au urmat ºi ele tendinþa
descrescãtoare, astfel încât termenii de schimb ai economiei daneze s-au înrãutãþit, veniturile
obþinute din export s-au redus, iar profiturile obþinute de fermieri au fost tot mai mici.

Marea crizã economicã mondialã declanºatã în 1929 nu ºi-a fãcut simþite efectele
imediat în Danemarca. Anii 1929 ºi 1930 au fost în Danemarca ani de creºtere economicã,
de scãdere a ºomajului (foarte ridicat în cea mai mare parte a anilor �20) ºi de relativã
prosperitate. Primele efecte negative au fost resimþite de industrie, care a avut de suportat
ºocul unei concurenþe sporite, firme transnaþionale în cãutare de debuºeuri pentru stocurile
tot mai mari de mãrfuri începând sã vândã ºi în Danemarca la preþuri reduse. Treptat, au
început sã aparã probleme ºi pentru exporturile daneze de produse animaliere, generate de
scãderea puterii de cumpãrare în þãrile lovite de crizã ºi de mãsurile luate de unele dintre
aceste þãri pentru a limita importurile. Astfel, în anii 1929-1932, Germania ºi-a mãrit
considerabil taxele pe importurile de unt ºi vite vii, ceea ce � dincolo de avatarurile
comercial-diplomatice, care au culminat cu o plângere combinatã a Olandei ºi Danemarcei
la Liga Naþiunilor � a condus la scãderea severã a exporturilor daneze spre aceastã þarã285.
Anterior crizei, Germania se situase însã numai pe locul al doilea printre partenerii comerciali
ai Danemarcei, la mare distanþã dupã Marea Britanie, care absorbea în cei mai mulþi ani
peste 60% din exporturile daneze. De aceea, esenþiale pentru economia danezã erau evoluþiile
de pe piaþa britanicã. În primele faze ale crizei economice mondiale, Marea Britanie a
menþinut politica liber-schimbistã adoptatã încã din secolul al XIX-lea. În 1931-1932 s-a
produs însã o mutaþie majorã în politica economicã britanicã, mutaþie concretizatã în
abandonarea convertibilitãþii în aur a lirei sterline ºi devalorizarea agresivã a acesteia, în
instituirea unor mãsuri pentru controlul ºi restricþionarea selectivã a importurilor, precum ºi
în stabilirea unui sistem al preferinþelor imperiale, prin care se privilegia comerþul cu þãrile
Commonwealth-ului faþã de comerþul cu alte state.

Pentru Danemarca, riscurile erau uriaºe. Abandonarea de cãtre Marea Britanie a convertibi-
litãþii aur ºi devalorizarea lirei sterline cu 25% la 21 septembrie 1931 însemna automat
reducerea valorii exporturilor spre aceastã þarã cu 25%, ceea ce ar fi însemnat dintr-un foc
o reducere cu circa 15% a totalului veniturilor din export. Dezavantajele dependenþei prea
mari de comerþul exterior ºi ale concentrãrii excesive a exporturilor spre o singurã piaþã
erau mai evidente ca oricând286. Pe de altã parte, Danemarca nu se putea decupla imediat ºi
radical din reþelele de diviziune internaþionalã a muncii instituite de decenii. De aceea, era
nevoie de o politicã de adaptare treptatã ºi gradualã la noile condiþii ale economiei
mondiale. Dupã o sãptãmânã de ezitãri agonice, la 29 septembrie 1931, Danemarca a
abandonat ºi ea convertibilitatea în aur a coroanei ºi ºi-a readus moneda la paritatea
anterioarã devalorizãrii britanice, de 18,16 coroane daneze pentru o lirã sterlinã. Mãsura

284. Menzel 1988: 251-252.
285. Tracy 1989: 207-209. Exporturile daneze de unt spre Germania au scãzut de la circa 42.000 de

tone în media anilor 1928-1930 la 30.000 de tone în 1931 ºi la 13.000 de tone în 1932, cele
de vite de la 270.000 în 1929 la 169.000 în 1930, 124.000 în 1931, 116.000 în 1932 ºi
48.000 în 1933, iar cele de porci de la 52.000 în 1930 la 30.000 în 1931 ºi o minimã absolutã
de 2.000 în 1932.

286. Menzel 1988: 253-256.
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era menitã sã menþinã competitivitatea exporturilor daneze pe cruciala piaþã britanicã. Ea
avea însã dezavantajul de a scumpi importurile din þãri care nu se angajaserã în cursa
devalorizãrilor competitive, cum erau Germania ºi Statele Unite, ceea ce, dincolo de
potenþialul de risc pentru balanþa de plãþi externe, însemna cã marja de rentabilitate din
sectorul agrozootehnic, care depindea de materii prime din import, era redusã destul de
sever. ªocul a fost atenuat de faptul cã preþurile pentru cereale ºi pentru alte materii prime
scãzuserã mai devreme ºi mai mult decât cele pentru produsele animaliere. Totuºi, termenii
de schimb ai economiei daneze, care se îmbunãtãþiserã considerabil din 1875 pânã în anii
�20 inclusiv, s-au deteriorat considerabil287.

Tabelul III.34. Termenii de schimb ai comerþului exterior danez (1912/1913 = 100)

Anul Indicele preþurilor 
de export 

Indicele preþurilor 
de import 

Indicele termenilor 
de schimb 

1929 143 132 109 
1930 122 109 112 
1931 94 89 105 
1932 80 94 86 
1933 95 100 95 
1934 103 105 97 

Sursa: Ølgaard 1993: 591.

Devalorizarea monetarã nu garanta însã menþinerea exporturilor, cu atât mai mult cu cât
tot mai multe state treceau la mãsuri de restrângere a importurilor. În februarie 1932, Marea
Britanie a impus taxe vamale de 100% pentru majoritatea importurilor agricole din Danemarca,
iar câteva luni mai târziu sistemul preferinþelor imperiale, adoptat prin conferinþa de la
Ottawa a statelor Commonwealthului, a înlocuit aceste taxe vamale printr-un sistem
combinat de cote cantitative ºi taxe vamale diferenþiate, care îi discrimina pe exportatorii
danezi în raport cu competitorii din dominioanele britanice288. Pentru Danemarca, salvgardarea
exporturilor pe piaþa britanicã era vitalã din punct de vedere economic. Negocierile
bilaterale începute în decembrie 1932 s-au concretizat printr-un acord încheiat în aprilie
1933 ºi aplicat cu începere din iunie 1933, prin care Marea Britanie renunþa la aplicarea de
taxe vamale discriminatorii ºi rezerva Danemarcei 62% din cota importurilor de preparate
din carne de porc atribuitã statelor care nu aparþineau Commonwealthului, dar obþinea în
schimb mãsuri pentru sporirea exporturilor britanice pe piaþa danezã. Aceste mãsuri
cuprindeau reducerea taxelor la importurile industriale din Marea Britanie, precum ºi
angajamentul de a mãri importurile de fier ºi oþel ºi de a achiziþiona de pe piaþa britanicã cel
puþin 80% din importurile de cãrbune289. Efectele pentru exporturile daneze au fost per total
pozitive. Astfel, deºi exporturile de produse din carne au scãzut din punct de vedere
cantitativ, aceastã reducere a fost mai mult decât compensatã prin sporirea preþurilor. Este
adevãrat, Danemarca a pierdut o parte din piaþa britanicã la unt în faþa concurenþei din Noua
Zeelandã, dar scãderea a fost totuºi moderatã ºi a fost în mare mãsurã compensatã prin

287. Ølgaard 1993 cuprinde ºi o importantã discuþie metodologicã, unde se aratã congruenþa
rezultatelor chiar în condiþiile în care se aplicã diverse metodologii de calcul ºi ponderi în
compunerea indicilor preþurilor.

288. Menzel 1988: 252-253.
289. Johansen 1987: 59-60.
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creºterea exporturilor de ouã290. Desigur, preþul a fost creºterea considerabilã a importurilor
din Marea Britanie, dar aceasta a îngãduit stabilizarea exporturilor pe principala piaþã
externã ºi menþinerea unui anumit excedent pe parcursul întregii perioade pânã la cel de-al
doilea rãzboi mondial.

Tabelul III.35. Comerþul Danemarcei cu Marea Britanie (milioane DKr)

Anul Importuri Exporturi 
1929 263 963 
1932 255 728 
1935 479 731 
1937 638 824 
1938 567 861 

Sursa: Tracy 1989: 208.

Comparativ cu Marea Britanie, relaþia cu Germania era secundarã, dar totuºi importantã.
Confruntatã ea însãºi cu o crizã economicã extrem de gravã, în 1932, Germania a mãrit din nou
taxele de import ºi a introdus de asemenea un sistem de limitãri cantitative pentru unele mãrfuri,
inclusiv pentru importurile de unt. Exporturile daneze au scãzut la un minimum în 1933, dar
apoi redresarea economiei germane a condus la o relansare a cererii pentru produsele daneze.
Cum însã atât Germania, cât ºi Danemarca aplicau un sistem prin care îºi controlau comerþul
exterior pentru a evita acumularea de deficite, tratatul comercial din martie 1934 a stabilit un
sistem de cliring ºi mecanisme de echilibrare a balanþei comerciale bilaterale. Dupã ce într-o
primã fazã s-a încercat compensarea creºterii exporturilor daneze de produse animaliere prin
importuri echivalente de mãrfuri germane, din 1937, Germania a trecut la limitarea importurilor
sale din Danemarca în funcþie de încasãrile realizate prin exporturile în aceastã þarã291.

Menþinerea accesului pe pieþele de export a însemnat deci o intensificare a presiunii
concurenþei externe pe piaþa internã. Pentru a face faþã problemelor care apãreau la nivelul
balanþei de plãþi a fost instituit la 30 ianuarie 1932 controlul Bãncii Naþionale asupra devizelor
externe, exportatorii fiind obligaþi sã schimbe imediat încasãrile din exporturi la Centrala
Valutarã (Valutacentralen), care totodatã cãpãta rolul de a autoriza (sau nu) importurile.
Capacitatea de a regula comerþul exterior nu era însã suficientã pe termen mediu ºi lung. De
aceea, Danemarca a adoptat ºi o serie de mãsuri specifice, menite sã întãreascã capacitatea
diverselor ramuri economice de a-ºi menþine/consolida rentabilitatea ºi de a face faþã concurenþei.

Preocuparea pentru apãrarea intereselor agricole a fost considerabilã în Danemarca, atât
în secolul al XIX-lea, cât ºi în perioada interbelicã. Deºi Venstre, partidul care promovase
în mod tradiþional interesele fermierilor, a pierdut puterea în favoarea social-democraþilor în
1929, totuºi guvernele din anii �30 au adoptat ºi ele o multitudine de mãsuri în favoarea
producãtorilor agricoli. Unele dintre aceste mãsuri au vizat salvarea fermierilor din capcana
datoriilor, agravatã de scãderea preþurilor agricole, care mãrea povara împrumuturilor
contractate în perioadele de preþuri ridicate. Diversele mãsuri de conversiune a datoriilor
agricole adoptate în 1931-1933 nu au reuºit sã îmbunãtãþeascã semnificativ situaþia. Ceva
mai eficientã a fost legea de asanare din 1936, prin care fermierilor cu datorii care depãºeau
cu peste 10% valoarea ipotecarã a fermelor li se acordau de cãtre stat credite ieftine pe
termen lung ca o mãsurã de protecþie socialã, deseori însã cu condiþia cedãrii unei pãrþi din

290. Skrubbeltrang 1953: 297-298.
291. Tracy 1989: 209.
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proprietate; prevederile legii au fost apoi extinse ºi la alte categorii de proprietari agricoli,
astfel încât pânã în noiembrie 1939 au beneficiat de prevederile legii circa 20.000 de
fermieri292. Mai importante au fost reglementãrile referitoare la comercializarea produselor
agricole293. Prima în ordine cronologicã a fost �schema zahãrului�, prin care fabricile de
zahãr au fost puse sub control public, au primit monopolul colectiv asupra pieþei daneze,
statul a fixat preþurile de achiziþie a sfeclei de zahãr ºi de vânzare a produsului finit, iar
profiturile urmau sã fie împãrþite între acþionari, cultivatorii de sfeclã de zahãr ºi stat. În
1933 au urmat scheme similare pentru procesatorii de carne de porc ºi pentru cereale.
Pentru a evita concurenþa inutilã dintre exportatorii danezi în condiþiile scãderii cantitãþilor
exportate în Marea Britanie, ceea ce ar fi însemnat cã profiturile rezultate din creºterea
preþurilor ar fi fost acaparate de firmele angajate în comerþul internaþional (majoritatea
britanice), statul a distribuit fermierilor aºa-numite �tichete de porc�, prin care se acorda
dreptul de a tãia ºi procesa porcii la preþuri subvenþionate, în timp ce restul porcilor puteau
fi procesaþi la preþuri dependente de cererea pe alte pieþe decât cea danezã ºi britanicã. Cum
criteriile de distribuire a tichetelor, deºi stabilite cu multã grijã pentru a þine cont atât de
potenþialul productiv al diverºilor fermieri, cât ºi de performanþele lor anterioare, nu
garantau stimularea în continuare a eficienþei economice, s-a stabilit ca tichetele sã fie
negociabile pe o piaþã secundarã, ceea ce a fãcut ca crescãtori cei mai eficienþi sã poatã
cumpãra dreptul de a vinde un numãr mai mare de animale. Cum restricþiile germane de
import ameninþau cu scãderea dramaticã a preþului vitelor, statul a iniþiat o schemã de
achiziþionare ºi lichidare a unei pãrþi de efective, finanþatã printr-o taxã perceputã la
mãcelãrii; aceastã politicã, prin care au fost sacrificate în anii 1933-1938 circa 600.000 de
vite, a îngãduit atât selecþionarea animalelor mai performante ºi eradicarea tuberculozei
bovine, cât ºi dublarea preþului la carnea de vitã. Pentru a contracara scãderea preþurilor,
taxe suplimentare au fost instituite temporar pe unt ºi margarinã. Mai durabilã a fost taxarea
suplimentarã a cerealelor importate, care a îngãduit stimularea producþiei interne ºi subven-
þionarea micilor proprietari agricoli; dupã o suspendare temporarã a importurilor de grâu ºi
secarã în 1938, a fost introdus sistemul unei cote obligatorii la mãcinare, prin care cel puþin
50% din grâu ºi 30% din secarã trebuiau sã fie de producþie danezã. Toate aceste mãsuri au
îngãduit menþinerea producþiei agricole la nivelul relativ ridicat atins în 1930, precum ºi
unele modificãri structurale, dintre care cea mai importantã a fost scãderea relativã a
importanþei creºterii porcinelor ºi creºterea ponderii cerealelor ºi creºterii pãsãrilor.

Tabelul III.36. Producþia agricolã danezã în anii �30
 1930 1938 

Producþia vegetalã (milioane 
unitãþi convenþionale de hranã) 

11.270 12.520 

Grâu (mii tone) 278 461 
Secarã (mii tone) 255 284 

 
din 
care Cartofi (mii tone) 984 1.433 

Lapte (mii tone) 5.425 5.420 
Carne de vitã (mii tone) 160 169 
Carne de porc (mii tone) 487 322 

Valoarea totalã  
(milioane DKr) 

1.595 1.683 

292. Skrubbeltrang 1953: 288-289.
293. Descrierea acestor mãsuri se bazeazã pe Johansen 1987: 48-49 ºi Tracy 1989: 209-211.

Surse: Johansen 1987: 50-52; Mitchell 2003: 270.
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Comparativ cu ritmurile rapide de creºtere a agriculturii daneze din secolul al XIX-lea
ºi din anii �20, anii �30 apar însã incomparabil mai modeºti. Productivitatea, care a crescuse
puternic în anii �20 ºi la începutul anilor �30, a stagnat dupã 1932294. Agricultura, deºi
rãmânea importantã în ansamblul economiei daneze, înceta sã mai fie principala locomotivã
a modernizãrii ºi creºterii economice.

Criza economicã a lovit deosebit de puternic sectorul industrial. ªomajul, deja ridicat
în anii �20, a crescut de la 13,7% în 1930 la 17,9% în 1931 ºi 31,7% în 1932295. Aceastã
situaþie era intolerabilã, cu atât mai mult cu cât guvernul social-democrat se considera
exponent al intereselor muncitorilor. Un prim set de mãsuri adoptate în 1931-1932 �
distribuirea de cãtre municipalitãþi a unor ajutoare excepþionale subvenþionate de bugetul
central, prelungirea duratei eligibilitãþii pentru primirea ajutorului de ºomaj, alocarea unei
asistenþe sociale speciale de iarnã � a fost departe de a soluþiona criza socialã. Mai grav,
prãbuºirea cererii pentru produsele industriale i-a determinat pe angajatori sã solicite o
reducere a salariilor cu 20% la expirarea în ianuarie a contractului colectiv de muncã
încheiat la nivel naþional; sindicatele au refuzat scãderea salariilor, ºi în lipsa unui
compromis, angajatorii au ameninþat cu încetarea unilateralã a relaþiilor de muncã (lock-out),
care urma sã intre în vigoare la 1 februarie 1933. Guvernul social-democrat s-a decis sã
instituie un moratoriu de un an pentru toate grevele ºi concedierile colective ºi sã prelun-
geascã contractul colectiv naþional existent pânã la acea datã, dar nu dispunea de majoritatea
necesarã legiferãrii în Parlament. În aceastã situaþie criticã, prim-ministrul Thorvald
Stauning a convocat la reºedinþa sa de la Kanslergade o reuniune a principalilor lideri
politici social-democraþi, radicali ºi social-liberali (Venstre), ºi dupã 18 ore de negocieri
tensionate, a reuºit sã obþinã un compromis cuprinzãtor. �Înþelegerea de la Kanslergade�
a fost consideratã un moment de rãscruce în istoria Danemarcei296. Ea a marcat trecerea la
o politicã economicã pronunþat dirijistã atât în agriculturã, cât ºi în industrie, ºi a creat baza
politicã pentru adoptarea unui pachet de patru legi promovate de ministrul Muncii, Karl
Kristian Steincke. Cunoscut ºi sub numele de reforma socialã din 1933, acest pachet de
legi reforma toate sistemele de asistenþã socialã deja existente, limita restricþiile la categorii
precum beþivii ºi persoanele care refuzau sã munceascã, prelua o mare parte din cheltuieli
ºi responsabilitãþi de la nivelul autoritãþilor locale la cel al administraþiei centrale ºi, în
general, cãuta sã asigure pentru toþi cetãþenii o asistenþã socialã acoperitoare, care nu mai
era un act de caritate, ci un drept garantat de stat. În mod firesc, cheltuielile sociale au
crescut. Cea mai mare parte a creºterii s-a realizat la nivelul cheltuielilor sociale de la
bugetul central � un spor de 135% între anii 1931 ºi 1938 �, în timp ce cheltuielile sociale
ale bugetelor locale au sporit în acelaºi interval cu �numai� 69%297. Era enorm. Prin
aceastã dublare a cheltuielilor sociale ºi prin filosofia socialã care stãtea la baza reformei
sociale din 1933 � potrivit unei formulãri a lui Steincke, fiecare cetãþean era îndreptãþit sã
beneficieze de asistenþã �din leagãn pânã în mormânt�298 � Danemarca trecea, la numai
câþiva ani dupã Suedia, la edificarea propriei versiuni a statului bunãstãrii generale.

Au fost adoptate ºi mãsuri specifice pentru sprijinirea dezvoltãrii industriale. Un
program de lucrãri publice a vizat atât modernizarea infrastructurii, cât ºi combaterea

294. Johansen 1987: 53; date statistice relevante în Handbuch: VI, 271 (capitol de Olle Krantz).
O pãrere contrarã, care evidenþiazã rolul cercetãrii în stimularea unui set considerabil de
îmbunãtãþiri agronomice, la Skrubbeltrang 1953: 291-295.

295. Menzel 1988: 256.
296. Jones 1986: 140.
297. Johansen 1987: 68.
298. Johansen 1987: 67.
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ºomajului ºi sporirea cererii de materiale de construcþie, grav afectate de scãderea comenzilor
private în contextul crizei. Contingentarea importurilor ºi mai ales politica activã a Centralei
Valutare, care a restricþionat drastic importurile ce concurau industria autohtonã, au sporit
protecþia pieþei interne. Evoluþia diferitelor subramuri industriale a cunoscut numeroase
specificitãþi299. Astfel, procesarea cãrnii a cunoscut o reducere a volumului producþiei, dar
prin sporirea gradului de prelucrare ºi ponderea crescutã a conservelor declinul a fost mai
mic decât ar fi impus-o scãderea numãrului de animale sacrificate; o dezvoltare interesantã
a fost ºi folosirea pancreasului de porc pentru producerea insulinei, Danemarca devenind
unul dintre principalii exportatori mondiali de insulinã. Construcþiile navale au fost sever
lovite de crizã, ºi în iarna 1932-1933 numai intervenþia statului a împiedicat închiderea
ºantierelor de la Burgmeister og Wain, întreprinderea particularã cu cei mai mulþi salariaþi
din economia danezã. Infuzia de capital public a fost esenþialã pentru modernizare, iar din
1935 un numãr sporit de comenzi a îngãduit acestui sector sã se dezvolte spectaculos.
Industria cimentului a cunoscut ºi ea dificultãþi în timpul crizei, dar dupã 1934, comenzile
au crescut atât pe piaþa internã, cât ºi la export, iar modernizãrile tehnice au condus la
sporuri consistente de productivitate, astfel încât producþia anualã pe muncitor a crescut de
la 375 de tone în 1929 la 509 tone în 1939. Cele mai importante creºteri au fost totuºi
realizate în industria uºoarã ºi în industria electrotehnicã. Industria textilã a profitat probabil
cel mai mult de pe urma protecþiei asigurate pieþei interne ºi mai multe fabrici noi au fost
stabilite în Iutlanda, profitând de tradiþia meºteºugãreascã localã ºi de nevoia de venituri a
populaþiei rurale. Construcþiile de maºini ºi instalaþii electrice au fost în general ramuri în
expansiune în epoca interbelicã. În cazul particular al Danemarcei anilor �30, dezvoltarea
rapidã a acestei ramuri s-a bazat pe tradiþia deja acumulatã de la sfârºitul secolului
al XIX-lea, pe investiþiile realizate de mari firme transnaþionale � cea mai spectaculoasã a
fost construirea unei fabrici de radiouri ºi lãmpi de cãtre Philips, interesatã sã aibã acces la
piaþa internã din Danemarca � ºi pe realizarea unor exporturi cu grad înalt de tehnicitate,
cum ar fi sistemele frigorifice pentru vapoare. Dincolo de aceste evoluþii diferenþiate, per
total, creºterea industrialã a fost considerabilã în anii �30. Între 1932, anul cel mai grav al
crizei, ºi 1939 valoarea producþiei industriale a sporit cu aproape 50%, ceea ce o fãcea sã
fie mai ridicatã cu circa 25% ºi decât vârful atins anterior, în 1930300.

Convertitã în rate medii anuale, creºterea producþiei industriale a însemnat un plus de
6,5% în 1932-1939, ceea ce era mult mai mult decât media anilor �20301. Acest ritm anual
de creºtere industrialã se apropia de cel din anii 1890-1897, ceea ce determinã unii istorici
sã vorbeascã despre un al doilea decolaj industrial al Danemarcei.

Dupã cum am arãtat, o mare parte a creºterii industriale avusese la bazã piaþa internã.
De fapt, în Danemarca, la fel ca ºi în restul Europei, comerþul internaþional a încetat în
anii �30 sã mai fie o locomotivã a creºterii economice. Rata de creºtere a comerþului
exterior danez a fost sensibil mai micã decât cea a produsului social302, iar ponderea
importurilor ºi exporturilor în cadrul economiei daneze a scãzut303. Totuºi, în comparaþie cu

299. Informaþiile specifice despre evoluþia subramurilor industriale sunt preluate din Johansen
1987: 54-57.

300. Johansen 1987: 55.
301. Menzel 1988: 265. Menzel calculeazã creºterea industrialã din anii 1920-1932 la o medie

anualã de 1,5%, ceea ce înseamnã o accelerare de peste patru ori dupã 1932.
302. Handbuch: VI, 273 (capitol de Olle Krantz).
303. Boje 1993: 30-31.
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media a 22 de state europene, scãderea ponderii comerþului exterior a fost mai micã în cazul
Danemarcei304. În consecinþã, ponderea Danemarcei în exporturile europene de fapt a
crescut de la 3% în 1928 la 3,3% în 1938, iar în preajma celui de-al doilea rãzboi mondial,
Danemarca era în continuare una dintre economiile europene cel mai puternic orientate spre
exterior305. Moderaþia reorientãrii spre interior a dezvoltãrii economice daneze are mai multe
explicaþii. Pe de o parte, Danemarca nu-ºi putea permite o politicã radical autarhicã. Ea nu
se putea lipsi de un set de importuri vitale pentru funcþionarea economiei, fiind totodatã
vulnerabilã în faþa presiunilor principalilor parteneri economici externi de a-ºi reduce
excedentul comercial. Pe de altã parte, Danemarca a reuºit mai bine decât majoritatea
celorlalte state europene în competiþia pentru pieþe externe. Acest succes relativ a avut la
bazã atât dinamismul exporturilor tradiþionale de produse animaliere, cât ºi orientarea spre
export a unora dintre ramurile industriale noi. Exemplul cel mai semnificativ sunt con-
strucþiile de maºini, care în anii �30 au ajuns sã exporte 30-40% din producþia realizatã;
dupã cum comenteazã Ulrich Menzel, succesul acestor exporturi de înaltã tehnicitate reflectã
faptul cã � dupã etape în care exportase predominant cereale mai întâi ºi apoi produse
animaliere, dezvoltându-ºi totodatã industriile legate de agriculturã � Danemarca trecea, la fel
ca ºi alte þãri care au reuºit sã depãºeascã subdezvoltarea economicã, într-o fazã superioarã
de maturizare economicã, în cadrul cãreia îºi valorifica experienþa acumulatã pe piaþa
internã printr-o competitivitate ridicatã pe piaþa mondialã a mijloacelor de producþie
sofisticate306.

O altã transformare accentuatã în anii �30 a fost schimbarea raportului dintre
principalele sectoare economice.

Tabelul III.37. Structura economiei daneze (% din PIB)

Anii Agricultura Industria Serviciile 
1920-1924 25 24 51 
1925-1929 23 25 52 
1930-1934 19 30 51 
1935-1939 18 32 50 

Sursa: Johansen 1987: 22.

Ascensiunea industriei este reflectatã ºi de creºterea ponderii acesteia în cadrul forþei de
muncã. Astfel, numãrul persoanelor angajate în industrie (inclusiv activitãþile meºteºu-
gãreºti) a crescut de la 350.000 în 1914 la 634.000 în 1940, depãºind pentru prima datã
numãrul persoanelor active în agriculturã307. O parte din dezvoltarea industrialã a avut loc
în mediul rural, fapt dovedit ºi de creºterea relativ micã a ponderii populaþiei urbane, de la
43% în 1920 la numai 47% în 1940308. Per total însã, avansul urbanizãrii ºi ascendentul
industriei asupra agriculturii s-au reflectat ºi pe plan politic, hegemonia politicã exercitatã

304. Potrivit calculelor lui Ingvar Svennilsson, care a convertit toate exporturile statelor europene în
dolari americani, în 1938 exporturile daneze au fost cu 24% mai mici decât în 1928, în timp
ce la nivelul totalului celor 22 de state scãderea a fost de peste 31% (Svennilsson 1954: 171.

305. Svennilsson 1954: 171, 214.
306. Menzel 1988: 268.
307. Menzel 1988: 265-267. O argumentare care pune accentul pe stabilitatea forþei de muncã

agricole ºi pe capacitatea redusã de absorbþie a oraºelor daneze interbelice la Priebs 1990: 20-22.
308. Handbuch: VI, 234 (capitol de Olle Krantz).
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de Venstre fiind înlocuitã de cea a social-democraþilor, care, deºi nu au reuºit niciodatã sã
obþinã majoritatea absolutã, au devenit cel mai puternic partid ºi au format guvernul singuri
sau în coaliþie în toatã perioada 1929-1940.

În ciuda relativitãþii lor, estimãrile macroeconomice reflectã destul de bine creºterea
semnificativã a economiei daneze în ansamblul perioadei interbelice.

Tabelul III.38. PIB/locuitor în Danemarca (dolari 1990 Geary Khamis)

1914 4.110 
1920 3.992 
1929 5.075 
1930 5.341 
1931 5.359 
1932 5.169 
1933 5.291 
1938 5.762 
1939 5.993 

Sursa: Maddison 2003: 62.

Dincolo de cifrele în sine, meritã sã reþinem faptul cã performanþa economicã danezã a
fost superioarã celei a majoritãþii statelor europene309. Este adevãrat, din cauza ponderii
relativ mari a agriculturii, în anii �30, creºterea economicã danezã a fost ceva mai micã
decât cea a Suediei, Norvegiei ºi Finlandei, dar, cu toate acestea, pânã la declanºarea celui
de-al doilea rãzboi mondial, produsul intern brut pe cap de locuitor a rãmas mai mare în
Danemarca decât în celelalte þãri nordice310. Era ºi acesta un semn al consolidãrii statutului
de þarã dezvoltatã din punct de vedere economic.

III.3.2. Irlanda � tensiunile consolidãrii statale

O mare parte a secolului al XIX-lea, lupta de emancipare naþionalã a irlandezilor a avut
ca obiectiv central restabilirea dreptului de autoadministrare a Irlandei sau ceea ce era
numit Home Rule. Dupã destule avataruri, Partidul Parlamentar Irlandez, refãcut sub
conducerea lui John Redmond, a reuºit în 1910 sã devinã factorul decisiv în competiþia din
Parlamentul britanic dintre guvernul liberal sprijinit de laburiºti ºi opoziþia conservatoare, ºi
a condiþionat sprijinul sãu de adoptarea unei legi pentru autoadministrarea Irlandei311.
Adoptarea legii a fost multã vreme întârziatã de împotrivirea Camerei Lorzilor � ºi a
prilejuit adoptarea unui nou aranjament constituþional, care elimina dreptul de veto al
Camerei Lorzilor faþã de legile adoptate de Camera Comunelor �ºi de agitaþia unionistã din
Ulsterul protestant, care se împotrivea subordonãrii faþã de un Parlament irlandez previzibil
dominat de catolici. Pânã la urmã, imediat dupã declanºarea primului rãzboi mondial
Parlamentul britanic a adoptat legea de autoadministrare a Irlandei, decizând totodatã ca
aceasta sã fie aplicatã numai dupã rãzboi, când urma sã se decidã ºi soarta Ulsterului. Dupã
o revoltã eºuatã la Dublin în 1916 ºi dupã ce radicalizarea populaþiei în timpul rãzboiului

309. Pentru comparaþii internaþionale, vezi Maddison 2003: 262-263.
310. Handbuch: VI, 251-252 (capitol de Olle Krantz).
311. Prezentarea istoricã generalã din acest capitol se bazeazã pe Jackson 1999: 142-307, 335-355,

Hollis 2001: 120-164 ºi Cronin 2002: 173-218.
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a determinat ascensiunea partidului Sinn Féin, care-ºi propunea separarea completã de
Marea Britanie ºi proclamarea Republicii, situaþia a devenit explozivã în 1919. Deputaþii
Sinn Féin au proclamat republica ºi au început sã organizeze o administraþie proprie, iar
IRA (Armata Republicanã Irlandezã) a declanºat un rãzboi de gherilã împotriva trupelor
britanice. Pânã la urmã, prim-ministrul britanic George Lloyd George a decis separarea
Ulsterului de restul Irlandei ºi a oferit acesteia din urmã statutul de dominion în cadrul
Commonwealthului. Acceptarea acestui aranjament de cãtre �pragmaticii� din Sinn Féin i-a
divizat pe partizanii independenþei ºi a generat un sângeros rãzboi civil în 1922-1923,
încheiat cu înfrângerea adversarilor tratatului. Ca atare, în 1921-1922, Irlanda a fost divizatã
din punct de vedere politic, ºase comitate din nord formând Irlanda de Nord, cu drept de
autoadministrare în cadrul Marii Britanii, iar restul de 26 de comitate formând Statul Liber
Éire, care, dupã ce a avut timp de 16 ani statut de dominion în cadrul Commonwealthului, s-a
desprins negociat din acest statut ºi a devenit republicã independentã. Organizarea noului
stat nu a fost scutitã de tensiuni. Rãzboiul civil a lãsat cicatrici adânci, înveninând viaþa
politicã dominatã de partidele Cumann na nGaedheal (în esenþã partizanii tratatului cu
Marea Britanie din decembrie 1921; reorganizat în 1933 sub numele Fine Gael) ºi Fianna
Fáil (format de Éamon de Valera în 1926 ºi grupându-i mai ales pe foºtii oponenþi ai acestui
tratat). Mai mult, noul stat irlandez a pãstrat o mare parte din birocraþia care servise ºi pe
britanici, iar legãturile cu Marea Britanie au rãmas considerabile în plan politic (pânã în
1937-1938 regele Marii Britanii a fost suveranul nominal al Statului Liber, fiind reprezentat
de un guvernator general), militar (britanicii pãstrau baze navale în trei porturi irlandeze),
monetar ºi comercial. Ca atare, în ciuda rãzboiului ºi a tensiunilor, construirea instituþiilor
independente a fost gradualã, ºi acest fapt s-a reflectat ºi în evoluþia economicã a Irlandei.

Primul rãzboi mondial a fost o perioadã economicã fastã pentru Irlanda. Construcþiile
navale din Ulster, ca ºi alte ramuri industriale care puteau produce pentru nevoile rãzboiului ºi-au
sporit producþia. Conjunctura a fost deosebit de favorabilã ºi pentru agricultorii irlandezi, ca ºi
pentru industria alimentarã, deoarece stoparea majoritãþii importurilor agroalimentare din Europa
a condus la creºterea cererii ºi a preþurilor pe piaþa britanicã. Aceastã conjuncturã specialã a
încetat însã odatã cu restabilirea pãcii, când atât exporturile, cât ºi preþurile au scãzut drastic312.

Deºi Irlanda fusese scutitã de serviciul militar obligatoriu, mulþi irlandezi au luptat
totuºi, ºi Irlanda ºi-a plãtit tributul de sânge în primul rãzboi mondial. Pierderile umane au
fost totuºi compensate de reducerea drasticã a emigrãrii, astfel încât, per total, Irlanda nu
a pierdut în 1914-1918 mai mulþi oameni decât în anii de pace. Apoi au venit luptele pentru
independenþã, rãzboiul civil ºi mai ales construirea celor douã state separate. Deºi evoluþia
economicã a Ulsterului ºi a restului Irlandei fusese divergentã ºi într-o mare parte a
secolului al XIX-lea, în mod firesc separarea politicã a accentuat ºi divergenþa economicã.

Mulþi irlandezi consideraserã cã stãpânirea britanicã era vinovatã de neîmplinirile
economice ale Irlandei ºi cã, odatã cu instaurarea statului propriu, lucrurile se vor îm-
bunãtãþi. Totuºi, cele 26 de comitate care au format Statul Liber în 1921-1922 reprezentau
partea mai degrabã ruralã ºi agricolã a Irlandei ºi în mod cert erau mai sãrace decât cele
ºase comitate din nord. Pe de altã parte, condiþiile în care a fost dobânditã independenþa au
determinat o politicã economicã destul de prudentã în anii 1920. Desigur, au fost obþinute
unele realizãri, cea mai spectaculoasã fiind probabil construirea unei centrale hidroelectrice
pe râul Shannon cu ajutorul firmei Siemens, ºi în general progresul industriei energetice,
care între 1924 ºi 1938 ºi-a sporit producþia de peste zece ori313. De asemenea, ar mai putea

312. Johnson 1985: 3-5.
313. Johnson 1985: 24.
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fi invocate progresele în standardizarea ºi certificarea calitativã a produselor agroalimentare
în anii �20314, ca ºi dezvoltarea unei industrii orientate spre piaþa internã dupã trecerea la
protecþionism în 1932315. Totuºi, performanþa economicã generalã a fost mai degrabã
mediocrã. Astfel, istoricii irlandezi au calculat cã produsul social a crescut în Statul Liber
în perioada 1926-1938 cu numai 1,3% în medie anualã, în timp ce în Marea Britanie
creºterea a fost în acelaºi interval de 2,4% în medie anualã; chiar dacã vom converti aceste
cifre în date pe cap de locuitor, raportul rãmâne defavorabil Irlandei, ºi anume 1,4% faþã de
2%316. Aceastã evoluþie este cu atât mai dramaticã, cu cât în perioada de dinainte de primul
rãzboi mondial, când Irlanda se aflase sub stãpânire britanicã, avusese loc o reducere a
decalajului economic faþã de Marea Britanie (vezi supra, subcapitolul II.3.2).

Desigur, nu trebuie sã ajungem de aici la concluzii strict negative. Perioada interbelicã
nu a fost în Irlanda o epocã de stagnare sau recesiune, ci doar una de creºtere fluctuantã
ºi per total lentã. Au fost realizate unele progrese în ceea ce priveºte nivelul de trai, mai
ales în cazul populaþiei urbane, ºi construcþiile de locuinþe din aceºti ani au îngãduit
rezolvarea problemelor sociale cele mai grave din Dublin317. Totuºi, dacã vom urmãri
evoluþia PIB/locuitor, atunci vom putea surprinde mai bine atât realizãrile, cât ºi neîmplinirile
economice ale tânãrului stat irlandez în perioada interbelicã.

Tabelul III.39. PIB/locuitor în Irlanda comparativ cu alte þãri (dolari 1990 Geary Khamis)

Anul Irlanda Marea Britanie Danemarca România Iugoslavia 
1926 2.572 4.713 4.598 1.258 1.263 
1929 2.824 5.255 5.075 1.152 1.364 
1931 2.972 4.906 5.341 1.229 1.261 
1933 2.800 5.039 5.169 1.184 1.147 
1936 3.052 5.762 5.575 1.194 1.270 
1937 2.957 5.937 5.668 1.130 1.273 
1938 3.052 5.983 5.762 1.242 1.356 

Sursa: Maddison 2003: 62, 68, 100.

Per total, performanþa irlandezã (+1,4% anual) este mai bunã decât cea a Iugoslaviei
(+0,56% anual) sau a României (�0,1% anual), dar inferioarã celei daneze (+1,9% anual)
ºi celei britanice (+2% anual). Care ar fi explicaþiile acestui semieºec?

Prima, ºi poate cea mai importantã, ar fi conjunctura agricolã proastã din cea mai
mare parte a epocii interbelice. Irlanda, la fel ca România, Iugoslavia ºi (într-o anume
mãsurã) Danemarca, avea o structurã economicã în cadrul cãreia agricultura reprezenta un
sector crucial. Astfel, în 1922, agricultura acapara 51% din forþa de muncã, asigura (împreunã
cu diversele derivate agroalimentare) circa 75% din exporturi ºi circa o treime din PIB318.
Scãderea preþurilor agricole pe pieþele mondiale în cea mai mare parte a perioadei interbelice
a condus la scãderea veniturilor obþinute. Chiar ºi atunci când exporturile agroalimentare
irlandeze au crescut, cum a fost cazul în anii 1925-1929, sporul valoric a fost mai mic decât

314. Johnson 1985: 11.
315. Ó Gráda 1994: 396-402.
316. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 118. Alegerea datei de 1926 pentru începutul perioadei

analizate a fost determinatã de faptul cã abia din acest an s-au realizat statistici sistematice în
Statul Liber.

317. Ó Gráda 1994: 436-440.
318. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 202.
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sporul cantitativ (+12,4%, faþã de +27%)319. Mediocritatea cererii externe a ºi condus la
plafonarea nivelului producþiei agricole irlandeze pe ansamblul perioadei interbelice ºi chiar
ºi în primii ani postbelici320.

O altã explicaþie care ar putea fi invocatã ar fi costul construcþiei statului inde-
pendent. Aici trebuie însã sã remarcãm mai întâi cã statul irlandez a fost destul de modest
în ceea ce priveºte acapararea unei pãrþi a produsului social. Astfel, în primul deceniu de
dupã independenþã, administraþia financiarã (moºtenitã din sistemul britanic) a impus
teoria statului modest, iar fiscalitatea a rãmas extrem de moderatã. Aceastã situaþie s-a
schimbat într-o oarecare mãsurã în anii �30, pe de o parte din cauza crizei economice,
care a impus sporirea cheltuielilor sociale, ºi pe de altã parte deoarece partidul Fianna
Fáil, care a cucerit puterea în alegerile din 1932 ºi a guvernat pânã în 1948, a venit cu o
politicã economicã intervenþionistã, de stimulare a dezvoltãrii industriale, ce a condus la
creºterea ponderii statului (prin impozite, cheltuieli sociale ºi investiþii) în cadrul eco-
nomiei irlandeze321.

De fapt însã, costul efectiv al statului independent nu a fost dat de cheltuielile
acestuia sau de cota-parte pe care ºi-a însuºit-o din produsul social, ci de înrãutãþirea
relaþiei cu Marea Britanie ori, mai corect spus dintr-un defazaj al relaþiei cu Marea Britanie.
Am arãtat mai sus cã acordurile din 1921-1922 conservaserã legãturi politice ºi economice
strânse între Statul Liber ºi Marea Britanie. Acest lucru era important, deoarece piaþa
britanicã absorbea peste 90% din exporturile Irlandei ºi asigura peste trei sferturi din
importurile irlandeze322. Politica economicã a guvernelor Cumann na nGaedheal din anii
1922-1932 a fost orientatã cu precãdere spre dezvoltarea agriculturii ºi spre stimularea
exporturilor agroalimentare, destinate aproape în întregime pieþei britanice. Acest lucru s-a
realizat într-o perioadã când Marea Britanie promova o politicã liber-schimbistã ºi preþurile
agricole de pe aceastã piaþã, precum ºi din întreaga lume, cunoºteau o tendinþã de scãdere.
În 1931, criza economicã a determinat Marea Britanie la o reorientare a politicii sale
economice. Devalorizarea lirei sterline a fost acompaniatã de instituirea unei politici a
preferinþelor comerciale pentru statele Commonwealthului, ºi de impunerea unor taxe
vamale relativ ridicate pentru importurile din restul lumii. Teoretic, Irlanda, care beneficia
de statutul de dominion, ar fi trebuit sã beneficieze ºi de noile preferinþe comerciale
britanice. Însã, în februarie 1932 alegerile din Irlanda au fost câºtigate de partidul Fianna
Fáil, iar noul guvern condus de Éamon de Valera era hotãrât sã promoveze o politicã
economicã independentã de Marea Britanie, cu scopul declarat de a realiza o dezvoltare
autocentratã care sã îngãduie obþinerea unui anumit grad de autosuficienþã economicã.
Guvernul irlandez a refuzat în iulie 1932 sã mai plãteascã anuitatea scadentã în contul
datoriilor de dinainte de independenþã, ceea ce a declanºat �rãzboiul economic� din
1932-1938. Britanicii au rãspuns impunând taxe vamale speciale asupra importurilor animaliere
din Irlanda ºi apoi le-au extins ºi asupra celorlalte importuri agricole. Irlandezii au rãspuns
ridicând tariful vamal pentru importurile din Marea Britanie ºi oferind prime compensatorii
exportatorilor irlandezi, drept pentru care britanicii au contingentat importurile de animale

319. Johnson 1985: 12.
320. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 202-204.
321. Cifrele referitoare la ponderea statului în economia Irlandei diferã de la o lucrare la alta (cf.

Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 160; Handbuch: VI, 203, 209 � capitol de Wolfram
Fischer; Mitchell 2003: 820, 840). De reþinut ºi observaþiile lui Cormac Ó Gráda despre
conservatorismul financiar al guvernelor irlandeze interbelice (Ó Gráda 1994: 420-432).

322. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 183.
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vii din Irlanda. Fãrã a mai intra în detaliile acestui �rãzboi economic�323, trebuie sã
observãm cã exporturile irlandeze s-au prãbuºit exact într-o perioadã când preþurile de pe
piaþa britanicã începeau sã creascã. Astfel, exporturile irlandeze cãtre Marea Britanie
(inclusiv Irlanda de Nord) au scãzut de la 34,9 milioane de lire sterline în 1931 la 25 de
milioane în 1932 ºi 18,2 milioane în 1933, menþinându-se apoi la niveluri între 16,3 ºi 22,5
milioane de lire pânã la terminarea rãzboiului economic în 1938324.

Mai mult, deºi scãderea volumului comerþului exterior a fost o trãsãturã generalã a
reacþiilor la Marea Crizã Economicã din 1929, totuºi în cazul particular al Marii Britanii,
sistemul preferinþelor imperiale a fãcut ca importurile agricole din Commonwealth sã
creascã în anii 1931-1936 puternic în dauna importurilor din afara sistemului de preferinþe;
or, Irlanda, care era eligibilã, a renunþat practic din proprie iniþiativã la aceste beneficii, iar
partea ei din totalul importurilor britanice a scãzut la bovine de la 27% media anilor
1924-1931 la 19,7% media anilor 1932-1939, la lactate de la 6,3% la 3,3%, la pãsãri ºi ouã
de la 17,3% la 11,3%, iar la porcine de la 10,9% la 6,1%325. Irlanda a avut mai mult de suferit
nu numai comparativ cu membrii Commonwealthului, ci ºi cu þãri care nu erau membre ale
Commonwealthului, dar care au ºtiut sã întreþinã bune relaþii cu Marea Britanie.

Tabelul III.40. Cota-parte din importurile totale ale Marii Britanii (%)

Anul Irlanda Noua Zeelandã Danemarca Olanda 
1931 4,5 4,2 5,8 4,4 
1932 4,0 5,1 6,2 3,3 
1933 2,8 5,1 5,6 2,9 
1937 2,1 4,6 3,8 3,2 
1938 2,6 4,9 4,4 3,4 

Sursa: Ó Gráda 1994: 415.

Tabelul de mai sus reproduce fidel impactul �rãzboiului economic�, care a început la
mijlocul anului 1932 ºi de aceea s-a repercutat integral asupra statisticii din 1933, precum
ºi impactul reconcilierii de la începutul anului 1938. Se poate observa ºi faptul cã Noua
Zeelandã, ca membrã a Commonwealthului, ºi-a consolidat accesul pe piaþa britanicã, în
timp ce Danemarca ºi Olanda au reuºit sã-ºi limiteze într-o oarecare mãsurã pierderile.

Problema Irlandei nu a fost neapãrat aceea cã a cãutat sã-ºi reducã dependenþa de Marea
Britanie. Problema este cã nu a reuºit sã câºtige alte pieþe, astfel încât ºi în 1938 exporturile
în Marea Britanie reprezentau 93% din exporturile sale totale326. Desigur, în condiþiile
mondiale ale anilor �30, când protecþionismul câºtiga teren în cea mai mare parte a lumii,
gãsirea de pieþe de export nici nu era uºoarã. Pe de altã parte însã, guvernul Fianna Fáil nici
nu ºi-a propus prea mult stimularea exporturilor, ci a acordat prioritate creºterii autosu-
ficienþei alimentare a Irlandei ºi a încercat sã profite de �rãzboiul economic� cu Marea
Britanie pentru a realiza o �industrializare de substituþie�. Taxele vamale protecþioniste, ºi
alte mãsuri stimulatorii ale guvernului au impulsionat creºterea cu 50% a volumului

323. Ó Gráda 1994: 411-419.
324. Mitchell 2003: 622. Aceastã reducere a fãcut ca ºi volumul total al exporturilor irlandeze sã

se reducã de la 36 de milioane de lire în 1931 la 26 de milioane în 1932 ºi la 19 milioane în
1933 (Mitchell 2003: 578).

325. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 212.
326. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 183.
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producþiei industriale ºi sporirea numãrului muncitorilor industriali de la 110.600 în 1931 la
166.100 în 1938; totuºi, productivitatea muncii în industria prelucrãtoare a scãzut, ceea ce
reflectã caracterul deseori artificial al dezvoltãrii industriale din anii �30327.

S-a invocat deseori faptul cã protecþionismul irlandez din 1932-1938 nu a fost excepþional
la nivel mondial ºi cã nici mãcar nu a fost la fel de sever ca în alte þãri. Astfel, potrivit unei
analize a Ligii Naþiunilor, Irlanda supunea unor restricþii netarifare (licenþe de import ºi
contingentãri) doar 17% din importurile sale, în timp ce în Franþa cota era de 58%, în
Elveþia de 52% ºi în Belgia de 24%328. Prin definiþie, restricþiile netarifare sunt doar o parte
a mijloacelor protecþioniste, ºi dacã avem în vedere ºi barierele tarifare � nivelul mediu al
taxelor vamale de import a crescut de la 9% în 1931 la 45% în 1936329 �, atunci nivelul
protecþionismului irlandez din anii �30 este departe de a fi neglijabil. Ceea ce a fost însã mai
grav este faptul cã de prea multe ori în aceastã perioadã considerentele politice ºi ideologice
au primat asupra raþiunii economice. Astfel, în cadrul �rãzboiului economic� cu Marea
Britanie, guvernul Fianna Fáil a impus la tarife speciale ridicate ºi importurile de cãrbune
ºi de ciment, deºi aceste produse erau necesare în dezvoltarea industriei, pe care acelaºi
guvern încerca s-o promoveze330. Pe lângã faptul cã guvernul nu a luat în considerare
pierderile suferite de agricultura irlandezã, el nu a realizat nici faptul cã ºi unii exportatori
industriali irlandezi vor avea de pierdut ºi vor gãsi mijloace sã reacþioneze. Exemplul cel
mai pregnant este Guinness, cel mai mare producãtor de bere din Irlanda acelei vremi.
Înainte de �rãzboiul economic�, industria berii asigura 30% din producþia industrialã a
Statului Liber ºi exporta circa 75% din producþie. În momentul când exporturile irlandeze
de bere au fost supuse unei taxe speciale la intrarea în Marea Britanie, Guinness a construit
o berãrie lângã Londra, transferându-ºi astfel o parte din producþie în Marea Britanie331.
Unii comentatori mai târzii au apreciat cã politica economicã a Fianna Fáil din anii
1932-1938 a fãcut ca venitul naþional al Statului Liber sã fie în 1939 cu 25% mai mic decât
ar fi putut sã fie dacã se evita confruntarea cu Marea Britanie; deºi aceastã apreciere este
probabil exageratã332, totuºi este limpede faptul cã �rãzboiul economic� a afectat în mod
defavorabil dezvoltarea economicã a Irlandei. Analiza lui Ronan Fanning aratã cã atât
guvernanþii, cât ºi economiºtii ºi înalþii funcþionari publici cu responsabilitãþi în sectorul
economic, au fost în anii �20-�50 mult mai mult orientaþi spre trecut decât spre soluþii
pragmatice, iar climatul antimaterialist care a dominat cultura politicã irlandezã din aceastã
perioadã a contribuit ºi el la adoptarea unor politici economice inadecvate333.

Un argument cã nu toate relele s-au tras de la deciziile eronate ale guvernanþilor Statului
Liber poate fi evoluþia economicã interbelicã a Irlandei de Nord. Irlanda de Nord, care
a preferat sã rãmânã sub stãpânire britanicã, pornea la începutul epocii interbelice de la un
nivel economic superior restului Irlandei, mai ales în planul dezvoltãrii industriale; de
asemenea, Irlanda de Nord a beneficiat de un acces nestingherit pe piaþa britanicã ºi de
unele transferuri financiare din partea guvernului britanic, neputând însã sã recurgã la
mãsuri protecþioniste specifice. Problema cea mare a Irlandei de Nord în perioada interbelicã
a fost însã vulnerabilitatea celor douã industrii principale ale sale la schimbãrile de

327. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 46-48.
328. Apud Ó Gráda 1994: 388.
329. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 43.
330. O�Hagan 1995: 31 (capitol de Jonathan Haughton).
331. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 47.
332. O�Hagan 1995: 32 (capitol de Jonathan Haughton).
333. Murphy 1984: 138-155 (capitol de Ronan Fanning).
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conjuncturã economicã. Astfel, pânzeturile au fãcut faþã cu greu schimbãrilor modei din
anii �20, când consumul de pânzã a scãzut în întreaga Europã; un timp, piaþa americanã a
absorbit încã o mare parte din producþia irlandezã, dar dupã 1929 ºi vânzãrile peste ocean
au scãzut, ºi în 1938 jumãtate din forþa de muncã din industria pânzei era fãrã lucru334.
Construcþiile navale, care profitaserã masiv de pe urma primului rãzboi mondial, ºi-au
restrâns ºi ele activitatea dupã încheierea pãcii, dar totuºi au reuºit sã funcþioneze în condiþii
relativ bune pânã în 1929; dupã aceastã datã însã, Marea Crizã Economicã a determinat
prãbuºirea cererii ºi implicit a producþiei, încetarea activitãþii la Workman Clark ºi un ºomaj
aproape generalizat335. Eforturile de redresare a producþiei sau de diversificare a economiei
prin lansarea unor noi industrii au avut succese modeste, cel mai spectaculos fiind deschiderea
unei fabrici de avioane în 1937, în cadrul pregãtirilor britanice de rãzboi336. De altfel, tot
comenzile militare aveau sã genereze un nou ºi efemer avânt al construcþiilor navale ºi al
producþiei de pânzeturi în anii celui de-al doilea rãzboi mondial. Mai importantã a fost însã
în anii �30 redresarea producþiei agricole din Irlanda de Nord, pe de o parte pentru a
rãspunde nevoilor sporite ale locuitorilor acestei provincii, pe de altã parte pentru a profita
de oportunitãþile noi de pe piaþa britanicã337. O comparaþie a nivelurilor de creºtere a
produsului intern brut între cele douã pãrþi ale Irlandei ºi Marea Britanie este extrem de
sugestivã.

Tabelul III.41. Rate medii anuale de creºtere economicã în Irlanda ºi Marea Britanie (%)

 Produsul total Produsul total/locuitor 
 1926-1938 1938-1950 1926-1938 1938-1950 

Statul Liber 1,3 1,1 1,4 1,0 
Irlanda de Nord 0,7 4,0 0,6 3,5 
Marea Britanie 2,4 1,4 2,0 0,8 

Sursa: Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 118-119.

Acest tabel ne aratã nu numai performanþa extrem de fluctuantã a Irlandei de Nord, ci
ºi faptul cã Statul Liber, devenit Republica Éire din 1937, a continuat sã aibã o performanþã
relativ mediocrã ºi în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. Astfel, deºi Irlanda a
rãmas neutrã, refuzând chiar oferte britanice de a primi Irlanda de Nord în schimbul
alãturãrii la rãzboiul antihitlerist338, ea nu a putut profita cu adevãrat de avantajele neutralitãþii.
Astfel, deºi cererea britanicã de produse agroalimentare a crescut foarte mult, agricultura
irlandezã nu a reuºit sã-ºi sporeascã producþia, fiind handicapatã de lipsurile de îngrãºãminte
ºi maºini agricole din import. De fapt, una dintre problemele cele mai complicate pentru
Irlanda a fost absenþa unei flote proprii, în condiþiile în care atât britanicii, cât ºi americanii
au trebuit sã-ºi raþionalizeze propriile transporturi ºi dependenþa multor industrii de materii
prime din import. În 1942 importurile se reduseserã la o treime din nivelul de dinainte de
rãzboi ºi, deºi guvernul irlandez a creat în 1941 o marinã proprie de stat, Irish Shipping,
aceasta nu a putut suplini toate nevoile. Deosebit de gravã a fost reducerea importurilor de
materii prime energetice � cãrbune ºi petrol � care a condus la raþionalizãri dramatice,

334. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 107-108.
335. Ó Gráda 1994: 402.
336. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 108.
337. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 104; Ó Gráda 1994: 404-405.
338. Jackson 1999: 301-302.
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afectând atât consumul particularilor, cât ºi transporturile ºi producþia industrialã339. Prio-
ritatea acordatã acoperirii nevoilor interne ºi accentuarea emigrãrii spre Marea Britanie,
care în condiþiile efortului de rãzboi avea nevoie de forþã de muncã, au fost factori
suplimentari care au împiedicat adaptarea exporturilor irlandeze la cererea externã crescutã.
Cu toate acestea, datoritã scãderii dramatice a importurilor ºi a evoluþiei favorabile a
preþurilor, Irlanda, deºi a cunoscut o scãdere dramaticã a nivelului de trai, a beneficiat în
anii celui de-al doilea rãzboi mondial de excedente ale balanþei de plãþi externe340.

Experienþa economicã a celui de-al doilea rãzboi mondial este revelatoare pentru
performanþa ºi limitele economiei irlandeze din perioada interbelicã. Ea ne dezvãluie
atât slãbiciunile intrinseci ale unei economii mici ºi insuficient dezvoltate, cât ºi o anumitã
lipsã de preocupare politicã pentru valorificarea maximalã a unor conjuncturi economice
favorabile. Totuºi, deºi factorii politici nu pãreau obsedaþi de maximizarea profiturilor
pentru economia irlandezã ºi preferau deseori sã gândeascã în termenii asigurãrii locurilor
de muncã ºi a independenþei economice pe termen lung, în fapt Irlanda nici nu ºi-a asigurat
independenþa economicã, nici nu a eliminat ºomajul ºi nici nu a izbutit sã evite fluctuaþii
considerabile în dezvoltarea sa economicã. Desigur, asemenea fluctuaþii economice au fost
curente în lumea interbelicã, dar în cazul Irlandei ele au fost agravate de dimensiunile
reduse ale economiei, de persistenþa orientãrii aproape exclusive a relaþiilor economice
externe spre Marea Britanie, precum ºi de deciziile politice din 1932 ºi 1938.

III.3.3. Iugoslavia � limitele succesului economic

Evaluarea performanþei economice a Iugoslaviei interbelice este deosebit de dificilã. Pe de
o parte, aceastã dificultate þine de faptul cã în pofida unor realizãri, per total Iugoslavia (ºi
cu atât mai mult Serbia propriu-zisã) a continuat sã fie în context european o regiune relativ
subdezvoltatã economic. Pe de altã parte, un aspect care îngreuneazã analizele ºi comparaþiile
sunt schimbãrile teritoriale. Ca urmare a celor douã rãzboaie balcanice ºi a primului
rãzboi mondial, Serbia a devenit nucleul catalizator al unui nou stat, numit în 1918 Regatul
Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor, iar din 1929 Iugoslavia341. Dacã Serbia de dinainte de 1914
cuprindea circa 78.000 km2 ºi circa 4,5 milioane de locuitori (înainte de 1912 doar 48.303 km2

ºi 2,9 milioane de locuitori), în 1920 Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor avea 247.542 km2

ºi 11,9 milioane de locuitori. Regiunile nou-dobândite erau deosebit de diverse ºi ca tradiþii
istorice, ºi ca niveluri de dezvoltare economicã. Macedonia ºi Kosovo fuseserã pânã la
rãzboaiele balcanice provincii otomane ºi au fost preluate de Serbia într-o situaþie
economicã deosebit de precarã. Muntenegru fusese un stat independent, dar cu o economie
predominant pastoralã, arhaicã în contextul secolului XX. O diversitate apreciabilã exista
chiar ºi între teritoriile care pânã la primul rãzboi mondial þinuserã de Austro-Ungaria:
astfel, Slovenia, Croaþia, Slavonia ºi Voivodina erau mai dezvoltate decât Serbia, dar
Dalmaþia ºi Bosnia ºi Herþegovina se plasau la majoritatea indicatorilor sub nivelul Serbiei.
Distrugerile pricinuite de rãzboaiele din 1912-1918 fuseserã considerabile, dar foarte inegal
distribuite teritorial. Slovenia, Croaþia, Bosnia-Herþegovina ºi Voivodina fuseserã într-adevãr
antrenate în efortul de rãzboi al Austro-Ungariei, plãtiserã tributul lor de sânge pe fronturi

339. Ó Gráda 1997: 6-21.
340. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 50-51.
341. Prezentarea generalã a situaþiei Iugoslaviei interbelice se bazeazã pe Singleton 1991: 131-171;

Lampe 2000: 110-200; Sundhaussen 2003.



292 ROMÂNIA ªI EUROPA

ºi suferiserã din plin efectele rechiziþiilor ºi ale crizei economice, dar suferiserã puþine
distrugeri materiale directe, deoarece pe teritoriul lor nu se purtaserã lupte semnificative. În
schimb, Serbia, Macedonia ºi Muntenegrul se aflaserã în rãzboi atât în 1912-1913, cât ºi în
1914-1918, iar nivelul pierderilor umane ºi al distrugerilor materiale era considerabil.
Pierderile umane au fost evaluate la circa 1,2 milioane de morþi (din care circa 2/3 civili),
la care trebuie adãugaþi 114.000 de invalizi de rãzboi ºi circa 150.000 de civili cu handicapuri
fizice în urma rãzboiului. Distrugerile de rãzboi au fost evaluate de cãtre delegaþia Regatului
Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor la conferinþa de pace din 1919-1920 la circa 7-10 miliarde
de franci aur (la preþuri din 1914), ceea ce ar fi însemnat cam jumãtate din avuþia naþionalã
a Serbiei înainte de 1914; alte evaluãri, ceva mai modeste, se opresc puþin sub 5 miliarde
de franci aur (la preþuri din 1914). Deosebit de grave fuseserã efectele în agriculturã, fiind
pierdute circa 70% din efectivele de animale, ceea ce, alãturi de pierderile de forþã de
muncã umanã, constituia o gravã ipotecã asupra producþiei viitoare într-o þarã predominant
agricolã. Distrugerile industriale fuseserã amplificate de demontãrile iniþiate de autoritãþile
austro-ungare în timpul ocupaþiei militare din 1915-1918, astfel încât în 1919 erau în stare
de funcþionare doar 42% dintre ºi aºa puþinele întreprinderi industriale pe care le avusese
Serbia înainte de primul rãzboi mondial342.

Problemele economice ale noului stat iugoslav nu se reduceau însã la depãºirea efectelor
distructive ale primului rãzboi mondial. Ca ºi în cazul României, se punea problema
sudãrii într-un ansamblu politic ºi economic coerent a unor teritorii extrem de diverse:

Din punct de vedere economic, noul stat Iugoslavia era doar o amalgamare care nu
aducea în mod automat unitate. Regiunile constitutive difereau mult în ceea ce priveºte
nivelurile de dezvoltare, structurile instituþionale ºi tradiþiile legale ºi de afaceri.
Totuºi, structurile lor economice erau destul de asemãnãtoare; ele erau în esenþã
economii agrare cu surplusuri de ºeptel, care deseori concurau pentru aceleaºi pieþe de
export. Legãturile comerciale [dintre ele] erau nesemnificative ºi legãturile feroviare
directe erau inexistente343.

Sau, dupã cum sintetiza lucrurile în mod plastic John Lampe, �pe cuprinsul viitorului
stat existau patru reþele diferite de cãi ferate, cinci etaloane monetare ºi ºase zone vamale ºi
sisteme legale, toate datând de dinainte de 1914�344.

Ca ºi în România, urgenþa numãrul 1 a fost þinerea sub control a situaþiei monetare, ceea
ce practic a condus la unificarea monetarã. Problemele cele mai grave le-au ridicat
coroanele austro-ungare, care, în condiþiile prãbuºirii Dublei Monarhii ºi ale sporirii
volumului de emisiuni, aveau un puternic potenþial inflaþionist. Într-o primã etapã, soluþia
a fost asemãnãtoare cu cea din România: ºtampilarea coroanelor austro-ungare, realizatã în
1919 cu scopul de a împiedica introducerea în regat a unor noi emisiuni inflaþioniste. În
etapa a doua a urmat preschimbarea vechilor coroane în dinari ai Regatului Sârbilor,
Croaþilor ºi Slovenilor, care continuau de fapt dinarii Serbiei de dinainte de 1914. Asupra
cursului de preschimbare au apãrut divergenþe aprige, reprezentanþii croaþilor ºi slovenilor
cerând preschimbarea la paritate, în timp ce de la Belgrad s-a propus cursul de 10 coroane =
1 dinar. Pânã la urmã cursul a fost 4 coroane = 1 dinar, ceea ce, dacã adãugãm reþinerea
a 20% dintre coroane cu prilejul ºtampilãrii din 1919, înseamnã cã per total s-a obþinut 1 dinar

342. Calic 1994: 214-219.
343. Good 1994a: 148 (capitol de Ivo Biæaniæ ºi Marko �kreb).
344. Lampe 2000: 118.
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pentru 5 coroane345. Aceastã soluþie, care a fost totuºi perceputã în Croaþia ºi în Slovenia ca
o mãsurã discriminatorie, menitã sã favorizeze pe sârbi în raport cu foºtii supuºi austro-ungari,
nu a putut elimina complet deriva inflaþionistã, dar a ajutat la menþinerea inflaþiei în anumite
limite. Desigur, Banca Naþionalã a Serbiei, transformatã la 1 februarie 1920 în Banca
Naþionalã a Regatului Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor, a trebuit sã-ºi sporeascã emisiunile,
iar valoarea dinarului a scãzut considerabil, dar totuºi mult mai puþin decât a scãzut valoarea
altor monede din þãrile vecine.

Tabelul III.42. Rata devalorizãrii monetare în Iugoslavia comparativ cu alte þãri

Anul Austria 
krone 

Bulgaria 
lev 

Franþa 
franc 

Grecia 
drahma 

România 
leu 

Serbia/Iugoslavia 
dinar 

Ungaria 
korona 

1920 1,3 8,5 30,7 39,2 10,2 19,8 1,0 
1921 ... 5,3 38,7 30,2 6,4 12,3 0,7 
1922 ... 3,6 42,4 17,2 3,6 7,0 0,2 
1923 0,01 4,6 31,5 8,9 2,5 5,6 0,03 
1924 0,01 3,8 27,1 9,3 2,6 6,6 0,008 
1925 ... 3,8 24,7 8,1 2,5 9,1 0,007 

Surse: Svennilson 1954: 318-319; EHEE I: xii.

Explicaþia situaþiei relativ mai bune a Regatului Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor rezidã
pe de o parte în politica financiarã prudentã a autoritãþilor, dar ºi în performanþa relativ
bunã a economiei reale a tânãrului stat în primii ani de dupã rãzboi (aspect asupra cãruia
vom reveni mai jos). Pe de altã parte, noul stat a mai beneficiat ºi de avantajul cã rezervele
sale de aur fuseserã depozitate în Franþa în timpul ocupaþiei Puterilor Centrale din anii
1915-1918 ºi au putut servi drept garanþie pentru valoarea dinarului. Ca urmare a acestei
combinaþii de factori, cursul dinarului a fost stabilizat în 1925 ºi a cunoscut apoi doar
fluctuaþii nesemnificative pânã în 1931346.

La fel de importantã ca problema monetarã sau chiar ºi mai importantã a fost problema
agrarã. Serbia era încã de la constituirea sa ca stat o þarã a micilor proprietari, dar în
Macedonia, Bosnia-Herþegovina, Voivodina, Slavonia, Croaþia ºi Slovenia existau multe
proprietãþi mari aparþinând unor aristocraþi austro-ungari ºi otomani (musulmani) ºi un
numãr considerabil de þãrani fãrã pãmânt. De aceea, presiunea pentru o reformã agrarã
radicalã era foarte mare ºi, de altfel, în toamna anului 1918 mulþi þãrani au început sã ocupe
din proprie iniþiativã latifundiile din fosta Austro-Ungarie. Prinþul-regent Alexandru
Karageorgevic a anunþat mai întâi o �soluþie dreaptã� printr-un manifest din 6 ianuarie
1919, cu scopul de a calma spiritele. Principiile reformei agrare au fost enunþate la
25 februarie 1919, dar forma concretã de realizare a diviziunii marilor proprietãþi ºi a împãrþirii
pãmântului la þãrani a fost stabilitã printr-o multitudine de reglementãri speciale, de obicei
limitate la una sau la alta dintre provinciile istorice care intraserã în componenþa Regatului
Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor. Per total, au fost expropriate contra unei despãgubiri plãtite
de stat circa douã milioane de hectare, care au fost împãrþite la circa 600.000 de familii
þãrãneºti347. Trebuie remarcat faptul cã reforma agrarã, deºi radicalã, nu a putut asigura
pãmânt suficient pentru toþi þãranii, circa douã treimi dintre proprietãþile þãrãneºti fiind ºi

345. Handbuch: VI, 899 (capitol de Holm Sundhaussen).
346. Lampe, Jackson 1982: 385.
347. Handbuch: VI, 884-885 (capitol de Holm Sundhaussen).
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dupã reforma agrarã mai mici de cinci hectare. Faptul cã situaþia era mai grea în teritoriile
nou-dobândite, ca ºi faptul cã þãrani din Serbia (de regulã foºti voluntari în rãzboi sau
�coloniºti�) au primit pãmânt ºi în afara Serbiei (în Macedonia, în Kosovo, dar ºi în
Voivodina ºi în Slavonia) au contribuit la acumularea unor puternice resentimente antisârbe,
mai ales în Croaþia. Totuºi, proprietãþile sub 5 hectare reprezentau peste 60% din numãrul
total ºi în Serbia istoricã (de remarcat faptul cã în România 75% dintre proprietãþi erau mai
mici de cinci hectare).

Tabelul III.43. Mãrimea proprietãþilor agricole în 1931 (%)

Ha Iugoslavia Serbia (graniþele din 1912) 
<2 33,8 24,4 
2-5 34,1 37,7 
5-20 29,2 35,6 
> 20 2,9 2,3 

Sursa: Tomasevich 1955: 389.

Efectele economice ale reformei agrare au fost amestecate. Este limpede faptul cã mai
ales în partea nordicã a noului stat, în Voivodina, Slavonia, Croaþia ºi Slovenia, dezorga-
nizarea provocatã de reforma agrarã ºi de fragmentarea proprietãþilor a condus la o anumitã
scãdere a productivitãþii. Pe de altã parte, trebuie totuºi sã remarcãm cã producþia totalã s-a
redresat repede ºi aceasta în ciuda faptului cã pierderile umane ºi deficitul la nivelul ºeptelului
îngreunau reluarea procesului productiv. Producþia agricolã pe cap de locuitor (în preþuri
constante) a scãzut în 1919-1920 la circa 71% faþã de nivelul din 1909-1912, dar a egalat
nivelul de dinainte de rãzboi în 1922 ºi a ajuns la 109% în 1929. De remarcat faptul cã pentru
România valorile comparabile au fost 76% în 1919, 71% în 1922 ºi 88% în 1929348.

Comparaþia dintre evoluþia interbelicã a agriculturii româneºti ºi a celei iugoslave este utilã
analitic. Astfel, în ambele þãri au avut loc reforme agricole radicale, circa trei sferturi din populaþie
locuia în mediul rural ºi practica agricultura, a crescut ponderea suprafeþelor cultivate cu cereale
în dauna pãdurilor ºi a pãºunilor, iar produsele agricole reprezentau o parte esenþialã a exporturilor.

Tabelul III.44. Performanþa agricolã comparatã a Iugoslaviei ºi României interbelice

348. Lampe, Jackson 1982: 339.

Indicatori Anii  Iugoslavia România 
1920-1924 100 100 
1925-1929 112,8 116 
1930-1934 128,1 119,6 

Suprafeþele cultivate  
(ºapte culturi principale, indici) 

1935-1938 133,3 124,3 
1920-1924 0,91 0,85 
1925-1929 1,18 0,92 
1930-1934 1,05 0,90 

Producþia medie la grâu 
(tone/hectar) 

1935-1938 1,19 1,02 
1920-1924 1,35 1,07 
1925-1929 1,44 1,06 
1930-1934 1,61 1,09 

Producþia medie la porumb 
(tone/hectar) 

1935-1938 1,71 1,01 

Sursa: EHEE: I, 169, 190 (capitol de Ivan T. Berend).
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Desigur, la alþi indicatori, cum ar fi producþia de secarã sau cea de cartofi, situaþia
României era mai bunã, dar ponderea lor în ansamblul economiei era mai micã decât cea a
grâului sau a porumbului. În plus, dincolo de valorile absolute, care depindeau ºi de factori
precum calitatea solului ºi adecvarea climaticã pentru anumite culturi, trebuie reþinut faptul
cã la majoritatea indicatorilor randamentele din Iugoslavia urmeazã o tendinþã predominant
ascendentã, în timp ce randamentele din România (exceptând din nou secara) stagneazã sau
cresc mult mai lent. Cum nici Iugoslavia interbelicã nu a excelat printr-o politicã de
stimulare a producþiei agricole, credem cã explicaþia trebuie cãutatã în ponderea mai mare
a proprietãþilor mijlocii în Iugoslavia comparativ cu România.

Tabelul III.45. Structura proprietãþilor funciare în Iugoslavia ºi România interbelicã

 Iugoslavia (1931) România (1930-1935) 
Hectare % din numãrul 

de proprietãþi 
% din suprafaþa 

arabilã 
% din numãrul 
de proprietãþi 

% din suprafaþa 
arabilã 

<1 18,6 1,6 
1-2 

33,8 6,5 

2-3 
33,6 11,1 

3-5 
34,0 21,5 

22,8 15,3 
5-10 20,5 27,0 17,1 20,0 
10-20 8,8 22,3 5,5 12,0 
20-50 2,5 13,0 1,7 7,8 
50-100 0,3 3,2 0,3 4,5 
>100 0,1 6,4 0,4 27,7 

Anii  Valoare medie anualã 
(miliarde dinari) 

Pondere în cadrul 
exporturilor iugoslave (%) 

1921-1925 3,197 48,9 
1926-1930 2,922 41,3 
1931-1935 1,406 36,7 
1936-1939 2,045 38,6 

Surse: Handbuch; VI, 886 (capitol de Holm Sundhaussen); Axenciuc: II, 183.

Un alt element care a favorizat dezvoltarea agriculturii din Iugoslavia, dar în cadrul
Iugoslaviei mai mult din pãrþile apusene decât din Serbia propriu-zisã, a fost penuria
alimentarã din Europa Centralã ºi, mai ales, din Austria, din primii ani interbelici. Aceastã
penurie a generat o cerere masivã la preþuri relativ ridicate (deºi în monede prinse într-o
puternicã spiralã inflaþionistã), de care au profitat producãtorii iugoslavi, care au ºtiut sã
evite noile bariere comerciale prin obþinerea unor permise speciale de export349. Pe de altã
parte, conjunctura mondialã la comerþul cu produse agricole, relativ favorabilã în prima
parte a anilor �20, s-a deteriorat începând din 1926 ºi a devenit extrem de defavorabilã din
1928350, ceea ce a fãcut ca ºi Iugoslavia sã aibã de suferit pentru ponderea prea mare a
produselor agricole în cadrul exporturilor sale.

Tabelul III.46. Evoluþia exporturilor agricole ale Iugoslaviei interbelice

349. Lampe, Jackson 1982: 350-351.
350. EHEE: I, 475 (capitol de Zdenek Drabek).

Sursa: Tomasevich 1955: 620.
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Efectele crizei economice din 1929-1933 ºi ale scãderii preþurilor agricole  sunt vizibile.
Totuºi, per total termenii de schimb ai Iugoslaviei s-au deteriorat mai puþin decât cei ai
României ºi ai Bulgariei351, iar acest fapt s-a datorat faptului cã exporturile agricole iugoslave
erau mai puþin concentrate asupra cerealelor decât cele româneºti ºi bulgãreºti. Astfel, în
cadrul exporturilor iugoslave ponderea grâului ºi cea a porumbului luate la un loc nu a depãºit
decât în ani excepþionali ponderea animalelor vii ºi a produselor animaliere.

Tabelul III.47. Structura exporturilor agricole ale Iugoslaviei interbelice (%)

 1921-1925 1926-1930 1931-1935 1936-1939 
Grâu ºi fãinã 8,8 9,7 4,5 7,7 

Porumb 10,2 7,1 8,6 6,4 
Total grâu + fãinã + porumb 19,0 16,8 13,1 14,1 

Vite 7,9 4,6 2,6 2,0 
Porci 3,9 5,1 6,2 8,1 

Carne proaspãtã 6,2 3,9 4,8 5,7 
Ouã 6,8 7,2 5,1 2,7 

Total animale ºi produse 
animaliere 

24,8 20,8 18,7 18,5 

Cânepã 1,6 1,3 1,8 3,8 
Prune proaspete ºi uscate 3,5 2,4 3,1 2,2 
Total exporturi agricole 48,9 41,3 36,7 38,6 

Sursa: Tomasevich 1955: 620.

Se cuvine remarcatã diversitatea exporturilor agricole iugoslave, care, alãturi de proximitatea
geograficã faþã de unele pieþe relativ bogate precum Austria sau Italia, le-au îngãduit sã
reziste mai bine dificultãþilor prilejuite de conjunctura agricolã predominant defavorabilã
din cea mai mare parte a perioadei interbelice. Pe de altã parte, comparaþia relativ favorabilã
cu România, ºi nici datele referitoare la dinamismul ºi progresele agriculturii iugoslave nu
trebuie sã ne ascundã faptul cã ponderea mare a agriculturii în cadrul economiei naþionale
a fost un handicap ºi pentru Iugoslavia, mai ales dupã mijlocul anilor �20.

Cealaltã faþetã a monedei este incapacitatea celorlalte sectoare economice ºi în primul
rând a industriei de a prelua ºtafeta dezvoltãrii de la sectorul agricol. Evoluþia industrialã
a Iugoslaviei interbelice a cunoscut sinuozitãþi considerabile. Mai întâi, trebuie remarcat
faptul cã diversele regiuni intrate în componenþa Iugoslaviei interbelice avuseserã anterior
niveluri ºi structuri diferite de dezvoltare industrialã, iar experienþa lor din timpul primului
rãzboi mondial diferise ºi ea considerabil, distrugerile materiale fiind deosebit de mari în
Serbia propriu-zisã. În primii ani de dupã primul rãzboi mondial a avut loc un adevãrat
boom al întemeierii de noi întreprinderi industriale, mai puternic iniþial în Slovenia ºi
Croaþia, dar care s-a extins treptat pe întreg teritoriul Iugoslaviei.

Tabelul III.48. Noi întreprinderi industriale în Iugoslavia interbelicã352

351. Lampe, Jackson 1982: 471.
352. Cifrele din acest tabel reprezintã minime, deoarece au fost excluse din statisticã 233 de

întreprinderi industriale pentru care nu se consemneazã anul întemeierii.

Provincia Ante 1918 1919-1923 1924-1928 1929-1933 1934-1938 
Slovenia 453 189 100 70 44 

Croaþia-Slavonia 478 236 147 140 112 
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Sursa: Calic 1994: 223-224.

Tabelul de mai sus evidenþiazã atât avansul iniþial al Sloveniei, Croaþiei ºi Voivodinei în ceea
ce priveºte dezvoltarea industrialã353, cât ºi tendinþa de reducere a decalajelor interregionale
dupã 1925, în contextul unei anumite scãderi de vitezã a întemeierii unor noi întreprinderi.
Startul lansat al fostelor teritorii austro-ungare (exceptând însã Dalmaþia ºi Bosnia-Herþegovina)
a fost legat ºi de rolul mult mai activ al bãncilor din Zagreb decât cel al bãncilor din Belgrad
în susþinerea dezvoltãrii industriale354. Pe de altã parte, bãncile din Zagreb intermediau
deseori investiþii ale unor capitaliºti strãini, inclusiv austrieci ºi unguri, pentru ale cãror
investiþii industriale noul stat iugoslav ridicase o serie de bariere legislative. Astfel, capitaluri
austriace au continuat sã controleze o parte importantã din industria forestierã din noul stat
iugoslav tocmai prin intermediul participaþiilor industriale ale bãncilor din Zagreb355. Pe de
altã parte, aceastã conexiune cu capitalurile internaþionale avea sã se dovedeascã deosebit de
vulnerabilã în timpul crizei economice din 1929-1933, falimentul Creditanstalt din Viena
antrenând ºi o severã crizã a bãncilor din Zagreb, dintre care cele mai mari au intrat în
încetare de plãþi în 1932356.

Din cauza penuriei datelor statistice, structura pe ramuri a industriei iugoslave ºi
ritmurile diferite ale diverselor ramuri industriale se lasã reconstituite doar cu greutate
pentru primii ani ai perioadei interbelice. La începutul perioadei interbelice, ramurile cele
mai puternice par sã fi fost industria alimentarã, industria textilã ºi industria lemnului357.
Sectorul forestier era cel care contribuia cel mai mult la exporturi, ponderea sa fiind de
17,8% în 1919-1925, 21,2% în 1926-1929, 19,9% în 1930-1933 ºi 17,2% în 1934-1939358.
Deºi datele de mai sus indicã o anumitã stabilitate, confirmatã ºi de cifrele referitoare la
producþia de lemn, per total ponderea sectorului forestier în ansamblul economiei iugoslave
a scãzut în perioada interbelicã de la 8,1% în 1923 la doar 4,9% în 1939359. Aceastã scãdere
s-a datorat atât evoluþiei defavorabile a preþului lemnului, cât ºi creºterii mult mai dinamice
a altor ramuri industriale, atât în domeniul extractiv, cât ºi în industria prelucrãtoare. Iatã
mai întâi câteva date referitoare la producþia din sectorul extractiv.

Dalmaþia 70 20 29 35 13 
Bosnia-Herþegovina 145 50 34 29 16 

Voivodina 406 96 96 95 103 
Serbia (graniþele din 

1912) 
249 102 139 103 84 

Serbia sudicã + 
Macedonia 

22 14 28 21 36 

Muntenegru 8 0 7 2 3 
Total Iugoslavia 1531 707 580 515 411 

353. Vezi ºi comentariile referitoare la numãrul de firme, numãrul de angajaþi ºi puterea mecanicã
instalatã, în Lampe, Jackson 1982: 410.

354. Lampe, Jackson 1982: 395-398, 425; Calic 1994: 284-287.
355. Lampe, Jackson 1982: 425.
356. Lampe, Jackson 1982: 429, 478; Handbuch: VI, 902 (capitol de Holm Sundhaussen).
357. Calic 1994: 425.
358. Calic 1994: 434; în realitate, ponderea acestui sector era chiar mai mare, produsele

prelucrate de lemn fiind înregistrate separat, la �industria prelucrãtoare�.
359. Calic 1994: 439.
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Tabelul III.49. Evoluþia producþiei forestiere ºi miniere în Iugoslavia interbelicã

 1922 1927 1929 1932 1935 1937 
Lemn (milioane m3) 13,5 16,0 17,0 14,5 15,5 22,6 

Huilã (milioane de tone) 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Lignit (milioane de tone) 3,6 4,5 4,2 4,1 4,0 4,6 
Fier (milioane de tone)   198   287 

Crom (mii de tone)  3,9 13,3 8,6 17,3 19,6 
Plumb (mii de tone) 7 12 15 47 61 66 
Zinc (mii de tone)    23 31 45 

Cupru (mii de tone) 5,2 12,9 20,7 15,0 32,2 41,9 
Bauxitã (mii de tone) 31 100 103 67 216 354 

Argint (tone)   11 44 55 70 

Sursa: EHEE I: 211-220 (capitol de E.A. Radice).

Dacã sectorul extractiv producea în mare mãsurã pentru export, în schimb alte ramuri
s-au dezvoltat mai ales în legãturã cu piaþa internã. Un bun exemplu pentru dezvoltarea din
primii ani interbelici este industria pielãriei. Astfel, încã din 1921 firma cehoslovacã �Bata�
a întemeiat în Iugoslavia mai întâi fabrica �Borova�, apoi o întreagã reþea de fabrici ºi
ateliere subsidiare, prin care a reuºit sã obþinã o poziþie dominantã în producþia de pantofi360.
Deºi concernul �Bata� reprezintã o excepþie prin coerenþa strategiei, prin creºterile puternice
de productivitate ºi prin angajamentul sãu social, cazul sãu este relevant ºi pentru potenþialul
dinamic al industriei iugoslave ºi pentru felul cum unii producãtori au evitat efectele
defavorabile ale fragmentãrii fostei pieþe austro-ungare. Un alt exemplu este marea fabricã
de ciment de la Beoåin din Slavonia, care a continuat sã fie controlatã de investitori unguri
prin intermediul unui consorþiu elveþian ºi care a profitat de expansiunea pieþei iugoslave a
materialelor de construcþie361. În minerit erau deosebit de active capitalurile britanice, mai
ales cât priveºte extracþia de metale neferoase, ºi cele franceze, implicate mai ales în
exploatarea cãrbunelui din Slovenia ºi a cuprului de la Bor. În aceste condiþii, nu surprinde
faptul cã, la sfârºitul anilor �20, circa jumãtate din industria iugoslavã era în proprietatea
investitorilor din diverse þãri europene, în principal din Franþa, Marea Britanie, Cehoslovacia
ºi Elveþia362. Totuºi, trebuie remarcat faptul cã autoritãþile iugoslave au fost relativ reticente
faþã de penetraþia capitalului strãin, fãrã însã a ajunge la conflicte acute cu reprezentanþii
acestuia, cum a fost cazul României în anii �20; explicaþia rezidã însã mai mult în puterea
superioarã a trusturilor petroliere comparativ cu firmele care investiserã în mineritul ºi în
industria iugoslavã, ºi mai puþin într-o eventualã moderaþie a politicii iugoslave faþã de
capitalul strãin comparativ cu cea româneascã. ªi în Iugoslavia s-au impus aceleaºi principii
ca majoritatea capitalului ºi a conducerii firmelor industriale sã fie �naþionale�363. De
aceea, nu trebuie sã ne mire faptul cã la sfârºitul anilor �20 nivelul investiþiilor strãine pe
cap de locuitor rãmãsese modest ºi în Iugoslavia, la fel ca ºi în România din aceeaºi vreme,
ceea ce a diminuat ºansele de dezvoltare ale celor douã þãri364.

Marea crizã din 1929-1933 a lovit ºi economia iugoslavã. Impactul crizei s-a manifestat,
ca ºi în România, prin deteriorarea termenilor de schimb în comerþul internaþional, ceea ce

360. Calic 1994: 276-280.
361. Lampe, Jackson 1982: 425.
362. Lampe, Jackson 1982: 428-430.
363. Calic 1994: 287-289; David 2009: 191.
364. Lampe, Jackson 1982: 428.
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a condus la scãderea dramaticã a veniturilor obþinute din exporturi, prin prãbuºirea unora
dintre circuitele financiare internaþionale (cu efecte mai ales asupra bãncilor din Zagreb),
prin presiunile asupra monedei naþionale ºi prin criza socialã declanºatã de criza eco-
nomicã365. Adaptarea politicii economice iugoslave la condiþiile crizei s-a fãcut cu multe
ezitãri. Au existat ºi o serie de erori, cum ar fi efortul de a realiza convertibilitatea externã
deplinã a dinarului prin legarea sa de etalonul aur în mai 1931; în mijlocul crizei economice,
în contextul prãbuºirii bãncii Creditanstalt din Viena ºi al abandonãrii etalonului aur chiar
de cãtre Marea Britanie în septembrie 1931, costul unei asemenea politici a devenit oneros,
ºi Iugoslavia a trebuit ºi ea sã abandoneze convertibilitatea în aur ºi sã devalorizeze oficial
moneda naþionalã, dupã ceea ce a fost caracterizat drept �cel mai scurt episod de stabilizare
din istoria monetarã mondialã�366. Diversele politici încercate pentru a þine situaþia sub
control � iniþial o politicã de austeritate financiarã, apoi o politicã de restricþionare a
importurilor prin devalorizarea dinarului, prin mãrirea taxelor vamale ºi prin introducerea
de restricþii valutare � au eºuat367. Pânã la urmã, soluþiile la crizã au fost asemãnãtoare cu
cele adoptate în România. Cum, din cauza prãbuºirii preþurilor agricole, o mare parte dintre
þãrani erau incapabili sã-ºi plãteascã datoriile ºi impozitele, în aprilie 1932 a fost instituit un
moratoriu pentru datoriile proprietarilor agricoli, iar datoriile pe termen scurt au fost
convertite în datorii pe termen lung, cu dobânzi de 4-6%. Aceastã primã soluþie s-a dovedit
insuficientã, astfel încât în 1935 statul a trebuit sã reducã impozitele pe pãmânt, iar în
septembrie 1936 statul a trebuit sã preia printr-o bancã agricolã privilegiatã plata a jumãtate
din datoriile agricole rãmase368. Per total, prin aceste mãsuri, peste 650.000 de gospodãrii
þãrãneºti au fost salvate de la faliment. Totuºi, situaþia unei mari pãrþi a producãtorilor
agricoli a rãmas dificilã în toatã perioada de pânã la al doilea rãzboi mondial.

În general, criza economicã a lovit cu precãdere ramurile economice care lucrau pentru
export. Acestea au trebuit sã se confrunte atât cu scãderea cantitãþilor cerute pe pieþele
externe, cât ºi cu prãbuºirea preþurilor. Acordurile de cliring, încheiate pentru a putea
desfãºura operaþiuni de comerþ exterior în condiþiile lipsei unor valute convertibile ºi dintre
care cel mai important a fost cel încheiat cu Germania la 1 mai 1934, au oferit doar o soluþie
parþialã la aceastã problemã369. Per total, nicicând în anii �30 volumul comerþului exterior
al Iugoslaviei nu a mai atins nivelul din 1929370. Având în vedere aceste circumstanþe, a avut
loc o reorientare spre piaþa internã, care în mod logic a condus spre o politicã de
�substituire a importurilor� ºi de industrializare promovatã activ de cãtre stat. Aceastã
politicã a fost definitã sistematic de cãtre Milan Stojadinoviæ, de mai multe ori ministru de
finanþe ºi apoi prim-ministru în anii 1935-1938. Deºi promotor al liberalismului economic
în anii �20 ºi artizan al stabilizãrii dinarului în 1925, dupã experienþa crizei economice
Stojadinoviæ a devenit un aprig partizan al dirijismului ºi etatismului. �Noul curs economic�
anunþat de el în 1935 prevedea, alãturi de mãsuri deflaþioniste ºi de stabilizare a veniturilor
agricole, promovarea dezvoltãrii industriale în strânsã legãturã cu nevoile ridicãrii capacitãþii
de apãrare (ceea ce însemna atât investiþii în ramurile industriale relevante, cât ºi comenzi
militare) ºi atingerea unui grad cât mai ridicat de autarhie industrialã371. Pentru atingerea

365. Lampe 2000: 171-172.
366. Handbuch: VI, 900 (capitol de Holm Sundhaussen).
367. Lampe, Jackson 1982: 465-468.
368. EHEE: I, 178 (capitol de Ivan T. Berend).
369. Handbuch: VI, 905 (capitol de Holm Sundhaussen).
370. Lampe, Jackson 1982: 462.
371. Calic 1994: 404-421.
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acestor obiective Stojadinoviæ a lansat un amplu program de lucrãri publice, îndeosebi în
transporturi ºi în construirea de centrale hidroelectrice. Totodatã, statul iugoslav s-a implicat
direct într-o serie de activitãþi productive, mergând de la fabricile de þigãri (monopolul
tutunului avea o veche tradiþie în Serbia) pânã la minerit ºi industria grea, relevantã pentru
efortul de apãrare.

Rezultatele acestei politici au fost ambivalente. Mineritul ºi metalurgia s-au dezvoltat
spectaculos, favorizate ºi de interdicþia exporturilor de minereuri, instituitã în 1936, care a
determinat numeroase firme cu capital internaþional sã deschidã capacitãþi de prelucrare pe
teritoriul iugoslav372. În consecinþã, în timp ce extracþia de fier a crescut de la 198.000 de
tone în 1929 la 287.000 de tone 1937, producþia de oþel a sporit de la 98.000 de tone în 1929
(ºi 71.000 de tone în 1932, în contextul crizei economice) la 169.000 de tone în 1937 ºi
235.000 de tone în 1939373. Ambiþiile mari din acest domeniu au fost materializate prin
crearea în 1938 la Sarajevo a unui mare concern al industriei de apãrare, Jugoåelik, care
grupa mai multe mine de cãrbuni ºi întreprinderi metalurgice ºi care, cel puþin declarativ,
aspira sã preia moºtenirea lui Krupp în Peninsula Balcanicã374. Totuºi, bilanþul la sfârºitul
perioadei interbelice era departe de a fi glorios, atât în ceea ce priveºte producþia pe cap de
locuitor, cât ºi cu alte þãri. Astfel, cu o producþie de oþel de doar 12,5 kg/locuitor în 1937
Iugoslavia se plasa nu numai sub media þãrilor europene industrializate (219 kg/locuitori),
dar ºi sub cea a þãrilor europene predominant agricole (30,2 kg/locuitor) ºi în general sub
cea a þãrilor est-europene (28,9 kg/locuitor); totodatã, la nivel macroeconomic producþia
de oþel a Iugoslaviei reprezenta doar 0,4% din producþia totalã a Europei375.

Dificultãþile ºi capcanele dezvoltãrii industriale din anii �30 sunt evidenþiate cel mai bine
de sectorul textil, cel în care s-a încercat cel mai consecvent aplicarea politicii de substituire
a importurilor. Graþie politicilor vamale adoptate încã din anii �20 ºi restricþiilor dure din
perioada crizei economice, importurile de þesãturi de bumbac au scãzut de la un maxim de
14,1 mii de tone în 1927 la trei mii de tone în 1933, 4,1 mii de tone în 1937 ºi 2,6 mii de
tone în 1938 ºi 1939; importurile de postav s-au redus ºi ele de la trei mii de tone în 1926
la 0,8 mii de tone în 1933 ºi apoi au fluctuat între 1,2 ºi 1,6 mii de tone în anii 1936-1939376.
În schimb, au crescut puternic importurile de fire, ºi aceasta nu numai la bumbac, domeniu
în care Iugoslavia nu avea condiþii naturale favorabile pentru o producþie proprie în cantitãþi
mari, ci ºi în domeniul lânii, unde potenþialul intern era mult mai mare. Totodatã, consumul
total de textile a scãzut în anii �30 de la 3,5 kg pe cap de locuitor la numai 3 kg, ceea ce
atestã faptul cã dezvoltarea industriei textile iugoslave s-a fãcut în mare mãsurã ºi pe costul
consumatorilor, adicã al marii mase a populaþiei377.

În consecinþã, deºi Iugoslavia a cunoscut un anume avânt industrial în anii 1935-1939,
ca ºi în cea mai mare parte a anilor 1920378, per total producþia industrialã a crescut mai
puþin decât în ansamblul Europei.

372. EHEE: I, 257 (capitol de Alice Teichova).
373. EHEE I: 215 (capitol de E.A. Radice).
374. Calic 1994: 412.
375. David 2009: 273.
376. Lampe, Jackson 1982: 490.
377. Calic 1994: 426-427.
378. Luând ca bazã anul 1923 = 100, indicii dezvoltãrii industriale au fost 141,1 în 1930, 106,3

în 1932, 125,2 în 1935, 168,1 în 1938 ºi 183,2 în 1939 (EHEE: I, 232 � capitol de Alice
Teichova). În literatura de specialitate existã însã neconcordanþe cu privire la aceºti indicatori
(a se compara, de exemplu, cu Lampe, Jackson 1982: 484).
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Tabelul III.50. Valoarea pe locuitor a producþiei industriale
din Iugoslavia comparativ cu media europeanã

 1913 1928 1938 
(1) Serbia/Iugoslavia (indici, 
Regatul Unit 1900 = 100) 

12 15 18 

(2) Europa (indici, Regatul Unit 
1900 = 100) 

45 76 94 

(1)/(2) 0,27 0,20 0,19 

Sursa: Bairoch 1982: 302, 330.

În aceste condiþii, dezvoltarea industrialã nu a fost suficientã pentru a schimba decisiv
structura economiei, dominatã încã de agriculturã.

Tabelul III.51. Structura venitului naþional al Iugoslaviei interbelice (%)
Ramura economicã 1923 1939 

Agricultura 46,9 46,1 
Economia forestierã 8,1 4,9 
Industria ºi mineritul 17,0 21,1 

Meºteºugurile  11,1 8,6 
Construcþiile 1,6 1,9 

Transporturile 3,3 5,6 
Comerþul 12,0 11,8 

Sursa: Calic 1994: 439379.

Preponderenþa agriculturii ar fi încã ºi mai zdrobitoare dacã am lua în calcul distribuþia
pe ramuri economice a forþei de muncã380.

Bilanþul economic al Iugoslaviei interbelice poate fi interpretat ºi dupã regula paharului
pe jumãtate plin, ºi dupã regula paharului pe jumãtate gol. Dacã vom compara datele
economice ale Iugoslaviei cu cele ale tuturor celorlalte state europene, performanþa iugoslavã
pare mediocrã. Dacã vom porni de la comparaþii cu celelalte state sud-est europene sau
est-europene, atunci acest bilanþ este sensibil mai pozitiv. O apreciere exemplarã din acest
punct de vedere îi aparþine lui John Lampe:

Bilanþul dezvoltãrii economice (totuºi insuficient pentru o dezvoltare autosusþinutã), al
reformei agrare, al educaþiei publice, al libertãþii intelectuale ºi religioase ºi chiar al
domniei legii a fost pozitiv pentru Iugoslavia în ansamblu. [�] Economia noului stat
a crescut la rate respectabile în decursul perioadei interbelice [�] Aceºti indici
plaseazã creºterea economicã pe cap de locuitor a Iugoslaviei în primele rânduri ale
Europei rãsãritene interbelice381.

379. Datele din acest tabel sunt în preþuri constante 1938. În preþuri curente, ponderea industriei
(fãrã meºteºuguri ºi economia forestierã) a crescut de la 13,4% în 1923 la 20,6% în 1939
(Calic 1994: 440). O asemenea recalculare nu schimbã însã datele esenþiale ale problemei,
respectiv primatul categoric al agriculturii la nivelul economiei iugoslave de la sfârºitul
perioadei interbelice.

380. Recensãmântul din 1931 consemna faptul cã 77% din forþa de muncã lucra în agriculturã,
11% în industrie, meºteºuguri ºi construcþii ºi 12% în servicii (EHEE: I, 580 � capitol de
Eric Lethbridge).

381. Lampe 2000: 187-188.
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Pe de altã parte, trebuie evidenþiat faptul cã ritmurile de dezvoltare a Iugoslaviei au fost
mai mari în anii �20 ºi cã în anii �30, pe de o parte din cauza crizei economice ºi scãderii
preþurilor agricole, pe de altã parte din cauza dificultãþilor de a realiza o dezvoltare
industrialã amplã orientatã spre piaþa internã, aceste ritmuri au fost per total mult mai
lente382. Astfel, cele douã mari serii de date statistice folosite în lucrãrile de referinþe cu
privire la economia Iugoslaviei interbelice, ca ºi estimãrile recente ale lui Angus Maddison,
consemneazã practic menþinerea la acelaºi nivel a produsului brut pe cap de locuitor în
ansamblul perioadei 1929-1939.

Tabelul III.52. Evoluþia produsului social brut pe cap de locuitor
în Iugoslavia interbelicã (1929 = 100)

Anul Estimare Stajiæ Estimare Vinski Estimare Maddison 
1920 ... 75,0 77,1 
1923 86,6 80,3 81,6 
1929 100 100 100 
1933 84,6 83,9 85,5 
1939 102 103,5 103,2 

 1910 1938 
Numãr fabrici 465 718 

Locuri de muncã 16.095 55.025 
Capital (milioane de dinari) 62 2.853,4 

PS 24.030 146.506 

Surse: EHEE: I, 573-575 (capitol de Eric Lethbridge); Maddison 1995: 200.

Toate aceste date statistice se referã însã la ansamblul Iugoslaviei. De aceea, pentru
nevoile analizei noastre, se cuvine sã încercãm sã evaluãm ºi situaþia Serbiei în raport cu
media iugoslavã. O defalcare a datelor statistice nu este uºoarã, întrucât diviziunile
administrative introduse în 1929 (banovina) fuseserã concepute tocmai pentru a nu corespunde
cu împãrþirea în vechile provincii istorice; în consecinþã, pãrþi din Serbia aparþineau de mai
multe banovine, fiind totodatã reunite în cadrul acestora cu pãrþi din Bosnia-Herþegovina,
Croaþia, Macedonia ºi Muntenegru. Totuºi, unele indicii pot fi obþinute. Astfel, avem unele
date referitoare la nivelul de dezvoltare industrialã din Serbia în graniþele din 1912.

Tabelul III.53. Dezvoltarea industrialã în Serbia (1910-1938)

Sursa: Calic 1994: 422.

Deºi creºterea industrialã din Serbia pare impozantã ºi probabil cã a depãºit întrucâtva
media de la nivelul întregii Iugoslavii, handicapul de start în raport cu alte teritorii iugoslave,
cum ar fi Croaþia, Slovenia sau Voivodina, fusese suficient de mare pentru a nu putea fi
recuperat în întregime. Defalcarea capitalului industrial pe provincii istorice îngãduie
evidenþierea primatului Sloveniei, Croaþiei, Slavoniei ºi Voivodinei, precum ºi a înapoierii
relative a Muntenegrului, Macedoniei ºi Serbiei sudice. Astfel, dintr-un capital industrial
total de 12,25 miliarde dinari (ceea ce înseamnã 761 dinari/locuitor), Slovenia avea 2,2

382. Holm Sundhaussen a calculat pentru anii 1936-1939 o ratã medie de creºtere de 7,4% anual la
nivelul produsului social, din care 6,6% în agriculturã ºi 10% în industrie ºi minerit (Handbuch:
VI, 881). În anii 1930-1935, produsul social scãzuse însã cu 1,6% în medie anualã.
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miliarde (adicã aproape dublul mediei iugoslave pe locuitor), Croaþia (incluzând Slavonia ºi
Dalmaþia) 4,16 miliarde, Voivodina 1,56 miliarde, Serbia în graniþele din 1912 doar
2,85 miliarde, Bosnia-Herþegovina 1,2 miliarde, iar teritoriile sudice anexate la Serbia în
1913 (�Serbia sudicã�, azi cuprinzând pãrþi ale Serbiei ºi Macedonia) 0,24 miliarde ºi
Muntenegru doar 25 de milioane383; cu o medie sub 550 dinari/locuitor, Serbia se plasa,
din punctul de vedere al capitalului industrial, sensibil sub media iugoslavã.

Situaþia era oarecum mai bunã, dar nu esenþialmente diferitã, în ceea ce priveºte producþia
agricolã, mult mai importantã întrucât agricultura avea o pondere economicã mai mare
decât industria.

Tabelul III.54. Randamente agricole medii în Serbia ºi Iugoslavia (1939) (tone/hectar)

 Grâu Porumb 
Serbia384  1,24 1,28 

Banatul sârbesc 1,29 1,89 
Serbia + Banatul sârbesc 1,26 1,43 

Iugoslavia 1,27 1,45 

383. Calic 1994: 287.
384. Datele fiind compilate de administraþia militarã germanã în 1941, se referã la partea din

Serbia care s-a aflat sub ocupaþie germanã. Nu se includ deci date despre Kosovo ºi o parte
din fostul �sancak�, aflate sub administraþie italianã în 1941-1943, ºi nici din zona Pirot,
intratã sub administraþie bulgarã (vezi harta din Schlarp 1986: 447).

Sursa: Schlarp 1986: 305.

Fãrã a mai intra în detaliile pe care le-ar presupune o analizã completã � mãrimea mai
mare a suprafeþelor cultivate cu grâu ºi porumb în Serbia comparativ cu multe alte zone ale
Iugoslaviei, dotarea naturalã diferitã pentru multe alte culturi, problemele legate de numãrul
de animale ºi celelalte producþii animaliere �, credem cã informaþiile prezentate mai sus
sunt suficiente pentru a conchide cã Serbia (atât în accepþiunea ei restrânsã, adicã în
graniþele din 1912, cât ºi în accepþiunea ei mai largã, definitã prin graniþele actuale care
cuprind ºi Kosovo ºi Voivodina) se afla per total puþin sub media iugoslavã. De aceea,
considerãm cã cele mai multe dintre observaþiile generale despre limitele dezvoltãrii
interbelice a Iugoslaviei sunt valabile ºi pentru Serbia.

III.4. Concluzii parþiale

Capitolele anterioare au fost destul de explicite în ceea ce priveºte performanþa economicã
diferenþiatã a þãrilor studiate de noi în perioada interbelicã. Se cuvine totuºi sã verificãm
aceastã imagine prin apelul la datele lui Angus Maddison cu privire la produsul intern brut
pe cap de locuitor.
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Informaþia sintetizatã în graficul de mai sus confirmã faptul cã Danemarca fost singura
dintre þãrile studiate de noi care a reuºit în perioada interbelicã sã-ºi consolideze poziþia
bunã dobânditã deja înainte de 1914 ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã poziþia relativã în raport cu
media europeanã; cu toate acestea, dupã cum am vãzut deja în subcapitolul III.3.1, nici
performanþa danezã nu a fost lipsitã de probleme. Celelalte þãri studiate de noi au avut
evoluþii economice mai degrabã defavorabile, atât în ceea ce priveºte dificultãþile de pe
parcurs, cât ºi în bilanþul general al perioadei interbelice în raport cu situaþia de dinainte de
primul rãzboi mondial. Care ar fi explicaþiile acestei performanþe diferenþiate?

O primã observaþie ar fi aceea cã epoca interbelicã, dominatã de impactul unor mari ºocuri
precum primul rãzboi mondial ºi Marea Crizã începutã în 1929385, a fost în general defavorabilã
þãrilor mai puþin dezvoltate economic, mai ales celor din Europa. Cu toate acestea, au fost ºi þãri
periferice care au cunoscut îmbunãtãþiri ale poziþiei lor relative în perioada interbelicã, cum ar
fi Bulgaria (a cãrei performanþã am evocat-o deja în capitolul III.2.3.6) ºi mai ales Finlanda.

Performanþa Finlandei386 prezintã însã un numãr important de particularitãþi, care o pun
într-un contrast destul de marcant faþã de majoritatea periferiilor economice europene. Una
dintre aceste particularitãþi mi se pare esenþialã: Finlanda, deºi avea încã o parte sem-
nificativã din populaþie ocupatã în agriculturã, nu era un exportator agricol, ci în primul
rând un exportator de lemn ºi derivate ale acestuia, produse care � cumulate � au asigurat
peste 80% din valoarea exporturilor finlandeze pe ansamblul anilor 1920-1937387. Or, epoca
interbelicã a fost � în cea mai mare parte a sa � o perioadã defavorabilã producãtorilor
agricoli388 ºi în care, în schimb, preþurile pentru produsele forestiere au fost relativ

385. Rolul acestor ºocuri este subliniat ºi în Findlay, O�Rourke 2007: 470-471.
386. Aceastã performanþã a fost analizatã recent în Ojala, Eloranta, Jalava 2006, precum ºi în

comparaþie cu þãrile Europei rãsãritene de cãtre David 2009: 377-406.
387. David 2009: 381.
388. Svennilson 1954: 82-89; Federico 2004: 191-195; Findlay, O�Rourke 2007: 446-447.

Surse: Maddison 2003: 60, 62, 100; media europeanã calculatã de noi pe baza datelor
din Maddison 2003: 43-44, 55-56, 96, 98.

Figura III.6. Produsul intern brut/locuitor în diverse þãri europene interbelice
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ridicate389. În consecinþã, spre deosebire de þãrile axate pe exporturi agricole, Finlanda a
avut de câºtigat din evoluþia foarfecelui preþurilor din epoca interbelicã. Cu aceasta cred cã
atingem un factor esenþial. Conjunctura agricolã proastã explicã într-o mãsurã semni-
ficativã performanþa slabã a þãrilor predominant agricole; toate þãrile în care agricultura
avea o pondere mare (30-50%) în produsul intern brut ºi în care produsele agricole asigurau
cea mai mare parte a veniturilor din exporturi s-au vãzut în situaþia de a suporta o scãdere
a valorii producþiei lor agricole din cauza scãderii preþurilor internaþionale. Dacã acceptãm
faptul cã în anii 1921-1938 preþurile mondiale ale produselor agricole în raport cu produsele
industriale au fost în medie 86,5% faþã de nivelurile din 1913390, deci termenii de schimb ai
producãtorilor agricoli s-au înrãutãþit în medie cu 13,5%, atunci putem estima cã aceastã
conjuncturã explicã ea singurã 4-7% din diferenþa de performanþã economicã a þãrilor
agricole în raport cu cea a þãrilor deja axate pe producþia industrialã. În realitate însã,
impactul negativ al conjuncturii agricole defavorabile nu a fost limitat la nivelul indicatorilor
macroeconomici sintetici. Scãderea veniturilor agricole a diminuat disponibilitãþile de capital
pentru orice fel de investiþii, fie cã era vorba de implementarea unor îmbunãtãþiri ale
tehnologiei agricole, fie cã era vorba de capitalul din industrie, transporturi ºi comunicaþii,
sau de capitalul uman.

În cadrul agriculturii, conjunctura defavorabilã a lovit în special preþurile cerealelor, în
timp ce preþurile produselor animaliere au scãzut mai puþin. Aceastã situaþie explicã faptul
cã Danemarca, ea însãºi mare producãtor agricol, dar care realizase încã din ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea trecerea spre preponderenþa sectorului zootehnic ºi dezvol-
tarea industriei alimentare, a evoluat mult mai bine ºi în perioada interbelicã, în timp ce
România ºi Iugoslavia, care nu au reuºit sã-ºi restructureze producþia agricolã, au avut cel
mai mult de suferit.

Odatã ce am stabilit însemnãtatea majorã a conjuncturii agricole, putem trece ºi la
examinarea celorlalþi factori pe care i-am postulat ca posibil determinanþi la începutul
acestei cercetãri.

În ce mãsurã a contat factorul religios în performanþa economicã diferenþiatã a diverselor
þãri în perioada interbelicã? Este adevãrat, ºi în aceastã perioadã ierarhia economicã a celor
patru þãri studiate de noi corespunde preconcepþiilor larg rãspândite cu privire la adecvarea
diverselor confesiuni religioase în raport cu dezvoltarea economicã de tip capitalist:
Danemarca predominant luteranã se aflã clar pe primul loc, Irlanda covârºitor catolicã pe o
poziþie secundã, iar Iugoslavia ºi România (ambele majoritar ortodoxe) au rãmas sensibil
mai puþin prospere. Atunci când încercãm însã sã identificãm mecanismele concrete prin
care apartenenþa religioasã ar fi influenþat direct performanþa economicã a uneia sau alteia
dintre aceste þãri, constatãm cã singurul aspect în care acest factor a contat relativ mult este
nivelul de educaþie al populaþiei. Astfel, în Danemarca luteranismul a avut un rol important
în depãºirea analfabetismului, în timp ce nici Biserica ortodoxã, nici cea catolicã nu s-au
implicat semnificativ în sprijinirea adaptãrii populaþiei la cultura modernã. Totuºi, se cuvine
sã semnalãm faptul cã în planul alfabetizãrii populaþiei progresele daneze s-au realizat mai
ales înainte de primul rãzboi mondial, iar perioada interbelicã doar a pãstrat, în pofida
recuperãrilor parþiale realizate de þãrile rãmase în urmã, ierarhia instituitã înainte de 1914.

389. David 2009: 381, 399-400.
390. Calculul nostru pe baza indicilor anuali din EHEE: I, 475 (capitol de Zdenek Drabek). De

observat cã deteriorarea termenilor de schimb a fost încã ºi mai gravã în cazul materiilor
prime neagricole, categorie care include petrolul ºi combustibilii, mãrfuri care contau atât de
mult în economia ºi exporturile României.
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De aceea, credem cã nu greºim când afirmãm cã factorul religios nu a influenþat în mod
semnificativ performanþa economicã a diverselor þãri europene în epoca interbelicã.

Un alt factor pe care am putea sã-l luãm în considerare ar fi independenþa politicã, sau,
altfel spus, înlãturarea stãpânirii strãine ºi constituirea unui stat propriu al majoritãþii
populaþiei care a locuit þãrile studiate de noi. Exceptând Danemarca, pentru care alipirea în
1920 a unor teritorii din nordul Schleswig-ului nu a mai generat transformãri majore în
edificiul statal conturat în secolul al XIX-lea, pentru toate celelalte þãri studiate de noi anii
imediat urmãtori primului rãzboi mondial au marcat prefaceri puternice în direcþia desã-
vârºirii constituirii de state-naþiune. Dacã România Mare ºi Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi
Slovenilor s-au constituit pe baza structurilor deja existente în regatele România ºi Serbia,
nu fãrã destule probleme de integrare a teritoriilor alipite în 1918, în schimb Irlanda ºi-a
dobândit statalitatea ºi apoi independenþa abia în perioada interbelicã. În toate aceste þãri,
edificarea statelor-naþiune a fost celebratã ca un mare succes ºi o concretizare a unor
îndelungate strãdanii naþionale. Construcþia instituþionalã a noilor state a absorbit o parte
însemnatã a energiilor ºi resurselor, dar din punct de vedere strict economic rezultatul a fost
în cel mai bun caz ambiguu. Am arãtat mai sus cã prin desprinderea de Marea Britanie ºi
mai ales prin politica economicã din anii �30 teritoriile care au format Statul Liber Eire au
�reuºit� sã aibã o performanþã economicã inferioarã atât Marii Britanii în ansamblul sãu,
cât ºi Irlandei de Nord. În ceea ce priveºte România ºi Iugoslavia, se poate de asemenea
spune cã �mãrirea politicã� nu a adus dividende economice mãsurabile în ceea ce priveºte
nivelul de trai ºi prosperitatea majoritãþii populaþiei.

Cu aceasta atingem de fapt o altã problemã: rolul statului. Au impulsionat statele
interbelice dezvoltarea economicã sau mai degrabã au parazitat-o? În toate cele patru
cazuri studiate de noi, statele ºi-au asumat ca þel consolidarea potenþialului lor economic.
Politicile concrete adoptate, ca ºi mãsurile luate, au avut efecte variabile. Unele au ajutat
la adaptarea economiilor la constrângerile lumii interbelice, altele dimpotrivã. Douã
exemple mi se par edificatoare. Unul, pozitiv, este reprezentat de politica guvernului
danez Thorvald Stauning de a edifica un �stat al bunãstãrii generale� în anii �30, asigurând
nu numai pacea socialã, ci ºi consolidarea rolului cererii interne în stimularea activitãþii
economice în condiþiile în care, din cauza declinului comerþului internaþional, pieþele
externe nu mai puteau juca acelaºi rol de locomotivã a creºterii economice. Celãlalt,
negativ, este reprezentat de politica economicã a guvernelor liberale din România anilor
1922-1928, care au încercat sã combine dezvoltarea prioritarã a industriei în dauna
agriculturii cu o politicã de limitare a accesului capitalului strãin în economia româneascã,
deºi disponibilitãþile de capital autohton erau cu totul insuficiente pentru atingerea
obiectivelor propuse. Aceste douã exemple evidenþiazã ºi marea dificultate de a realiza o
evaluare de ansamblu a rolului de stimul sau de frânã al statului în dezvoltarea economicã
a þãrilor studiate de noi.

Multe dintre mãsurile ºi politicile economice adoptate de statele interbelice au fost
inspirate de naþionalismul economic. Analizele dedicate acestui fenomen istoric în ultimele
douã decenii au evidenþiat mai multe componente ale naþionalismului economic din epoca
interbelicã: refuzul acceptãrii teoriilor economice clasice ºi neoclasice ce fundamentau
liberul-schimb în relaþiile economice internaþionale, prioritatea acordatã dezvoltãrii industriale,
subordonarea intereselor particulare faþã de interesele naþionale definite de cãtre stat,
dezvoltarea unor mecanisme menite sã asigure autonomia economiei naþionale în raport cu
piaþa (restricþii ale libertãþii comerþului intern ºi extern, controlul fluxurilor monetare ºi de
capital, crearea unor întreprinderi publice etc.) ºi chiar a unor instituþii de tip corporatist,
menite sã contribuie la integrarea naþionalã ºi la acceptarea politicii economice dirijate de
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cãtre stat391. Pe de altã parte, dupã cum a arãtat Thomas David, în majoritatea þãrilor
est-europene, inclusiv în România ºi Iugoslavia, naþionalismul economic interbelic nu a
reuºit sã evolueze în direcþia unei abordãri holistice a problematicii dezvoltãrii diferitelor
economii naþionale ºi a promovat mai mult interesele economice particulare ale unor grupuri
influente decât interesele de ansamblu a respectivelor economii ºi societãþi392. Un aspect
trebuie neapãrat precizat. În condiþiile deloc favorabile liberului-schimb care au caracterizat
cea mai mare parte a epocii interbelice, un oarecare grad de naþionalism economic era
inevitabil, ºi � mai ales în anii �30 � probabil chiar necesar. De altfel, ideea de a urmãri cu
prioritate interesul economic naþional este nu numai legitimã, ci ºi obligatorie pentru orice
guvern. Marea problemã a fost aceea însã cã obsesiile naþionale au împiedicat o analizã
lucidã a posibilitãþilor ºi au condus la opþiuni nerealiste, fie cã era vorba de obsesia lui
Vintilã Brãtianu de a nu lãsa ca bogãþiile României sã fie exploatate de capitalul strãin sau
de cea a lui Éamon de Valera de a realiza o independenþã economicã deplinã faþã de Marea
Britanie. Exemplele þãrilor care au aplicat cu mai mult succes politici subsumate naþio-
nalismului economic � precum Finlanda sau, dintre þãrile studiate de noi, Danemarca �
aratã cã acestea au avut succes numai atunci când nu ºi-au propus asigurarea autarhiei
economice (opþiune oricum nerealistã pentru þãri relativ mici, dotate incomplet cu resurse
ºi relativ slab dezvoltate), ci doar conectarea selectivã la circuitele economice internaþionale,
astfel încât sã maximizeze avantajele obþinute de propria economie naþionalã, iar mãsurile
concrete au fost adoptate de cãtre birocraþii specializate, relativ autonome faþã de presiunile
grupurilor de interese, atente la detaliu ºi grijulii în ceea ce priveºte efectele economice ºi
sociale pentru ansamblul societãþilor proprii393.

Atunci când discutãm rolul statelor interbelice, mai trebuie sã avem în vedere ºi un alt
aspect: participarea la cele douã rãzboaie mondiale. În mod evident, þãrile beligerante au
avut de suferit, atât în planul pierderilor umane, cât ºi în cel al distrugerilor materiale, în
timp ce þãrile neutre au putut evita aceste dezavantaje ºi uneori chiar sã profite de pe urma
neutralitãþii lor (exemplele clasice la nivel european fiind Elveþia ºi Suedia). Cu toate
acestea, experienþa þãrilor studiate de noi aratã cã lucrurile sunt departe de a fi fost simple.
Au existat ºi situaþii când decizia de intrare în rãzboi a fost adoptatã în mod voluntar de cãtre
guvernele unora dintre aceste þãri (de exemplu, România în 1916 ºi 1941), ºi situaþii când
þãrile respective au fost antrenate în rãzboi fãrã a avea cu adevãrat de ales (de exemplu
Irlanda ca parte a Regatului Unit în 1914 ºi Danemarca în 1940; cazurile Serbiei în 1914
ºi Iugoslaviei în 1941 sunt ceva mai complicate, dar pânã la urmã pot fi subsumate tot
acestui tip de situaþii). Pe de altã parte, neutralitatea nu a adus automat beneficii economice,
deoarece rãzboiul a blocat accesul la o mare parte dintre pieþele externe tradiþionale (cazul
României în 1914-1916) sau a generat dificultãþi de aprovizionare pentru þãrile a cãror
economie era dependentã de resurse din exterior, mai ales în ceea ce priveºte resursele
energetice ºi de materii prime (Danemarca în primul rãzboi mondial, Irlanda în al doilea
rãzboi mondial).

Dacã antrenarea în cele douã rãzboaie mondiale a reprezentat un handicap economic
pentru beligeranþi, s-ar cuveni sã examinãm ºi impactul factorului geografic atât asupra
posibilitãþilor de a evita participarea la cele douã rãzboaie mondiale, cât ºi asupra ºanselor
de dezvoltare economicã din perioada interbelicã. În mod clar, posibilitãþile de a evita
antrenarea în rãzboi au fost mai mari în 1914-1918 decât în 1939-1945, iar geografia nu a

391. Am reprodus aceastã enumerare dupã David 2009: 199-200.
392. David 2009: 232-233.
393. David 2009: 400-406.
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avut în aceastã privinþã un rol decisiv (decât poate în posibilitatea pe care a avut-o Irlanda
de a rãmâne neutrã pe întreaga duratã a rãzboiului). De asemenea, în cele douã decenii de
pace dintre cele douã rãzboaie mondiale nu au existat factori geografici care sã discrimineze
decisiv între posibilitãþile de dezvoltare ale diferitelor þãri, iar scãderea costurilor de
transport diminua însemnãtatea apropierii de sursele de materii prime ºi respectiv de pieþele
de desfacere. Factorul geografic avea în schimb sã se dovedeascã extrem de important în
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, când a condiþionat mai mult decât orice altceva
faptul dacã una sau alta dintre þãri a rãmas în zona de influenþã occidentalã sau a trecut sub
hegemonia sovieticã; în aceste cazuri, impactul s-a exercitat asupra societãþilor postbelice,
ºi nu asupra performanþei economice interbelice.

În condiþiile conjuncturii mondiale mai degrabã defavorabile agriculturii, opþiunea
pentru dezvoltarea industrialã era în principiu raþionalã. Problema a fost însã cã în multe
dintre state mijloacele alese pentru concretizarea acestei opþiuni au fost mai degrabã
inadecvate, astfel încât rezultatele au fost mediocre. Calculele referitoare la nivelurile de
industrializare ale diverselor þãri pentru sfârºitul perioadei interbelice sunt indubitabile în
acest sens. Aceste calcule au fost iniþiate de Paul Bairoch, care a oferit ºi un set coerent de
date pentru secolele XIX-XX394; ulterior, aceste calcule au fost rafinate metodologic ºi
refãcute de cãtre Thomas David, care a ºi integrat informaþii care îi fuseserã iniþial
inaccesibile lui Paul Bairoch.

Tabelul III.55. Nivelurile de industrializare ale diverselor þãri europene
în 1937 (indici pe locuitor, Regatul Unit = 100)

Media europeanã 49,1 
Austria 37,2 
Belgia 109,9 

Bulgaria 3,7 
Danemarca 43,1 

Elveþia 71,4 
Finlanda 38,9 
Franþa 58,1 

Germania 90,6 
Grecia 5,4 
Irlanda 15,7 
Italia 27,6 

Iugoslavia 6,3 
Norvegia 41,7 
Portugalia 10,7 
Polonia 15,2 

Regatul Unit  100 
România 5,9 
Spania 12,5 
Suedia 73,8 

Þãrile de Jos (Olanda) 63,5 
Ungaria 21,3 

394. Bairoch 1982.

Sursa: David 2009: 250.
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Ierarhia þãrilor studiate de noi este pe deplin confirmatã: Danemarca este pe primul loc,
Irlanda pe locul secund (dar la foarte mare distanþã), iar Iugoslavia ºi România se aflã pe
ultimele locuri, la micã distanþã între ele. Ar putea sã ne surprindã faptul cã indicele
calculat pentru Danemarca este inferior mediei europene, dar acest fapt se explicã prin
dezvoltarea relativ târzie a industriei daneze în comparaþie cu cea din alte state nordice, cum
ar fi de exemplu Suedia. Pe de altã parte, aceastã ierarhie nu a fost stabilitã numai ca urmare
a performanþei statelor respective în perioada interbelicã; ea avea la origine discrepanþe
majore acumulate încã înainte de 1914, discrepanþe pe care evoluþiile interbelice le-au
amplificat sau le-au atenuat. Comparând indicii referitori la sfârºitul epocii interbelice cu
cei referitori la anii de dinainte de primul rãzboi mondial, constatãm cã Danemarca ºi-a
îmbunãtãþit uºor poziþia atât în raport cu media europeanã, cât ºi în raport cu Regatul Unit,
în timp ce Iugoslavia ºi România au pierdut teren în raport cu ambele valori de referinþã395.
Thomas David a sintetizat astfel situaþia:

În preajma celui de-al doilea rãzboi mondial, þãrile Europei Rãsãritene, în frontierele
lor postbelice, nu ºi-au ameliorat nivelurile de industrializare comparativ cu anul
1910, dovadã suplimentarã a faptului cã ratele ridicate de creºtere din anii 1924-1938
trebuie relativizate ºi cã ele constituie, cel puþin în parte, un proces de recuperare faþã
de primul rãzboi mondial396.

Un alt element ne ajutã sã percepem mediocritatea performanþei industriale a acestor
þãri în perioada interbelicã. Astfel, produsele industriei prelucrãtoare ocupau o pondere
foarte scãzutã în structura exporturilor României ºi Iugoslaviei (2,2% din valoarea totalã a
exporturilor româneºti în 1929 ºi 1,5% în 1937; 17,1% în 1929 ºi 15,8% în 1937 pentru
Iugoslavia), fiind cu totul eclipsate de exporturile de mãrfuri agroalimentare, combustibili
ºi materii prime în stare brutã397, ceea ce evidenþiazã o datã mai mult faptul cã aceste þãri
se aflau abia într-o fazã extrem de precarã a dezvoltãrii lor industriale. Sau, cu alte cuvinte,
eforturile considerabile pentru dezvoltarea industriei naþionale erau încã departe de a-ºi fi
adus roadele.

Dacã performanþa strict economicã a României, Iugoslaviei ºi Irlandei a fost mediocrã
pe ansamblul epocii interbelice, s-ar putea invoca faptul cã au fost realizate progrese la
nivelul structurii sociale, care au pus bazele unei dezvoltãri mai rapide a acestor þãri în
perioada postbelicã. Ne amintim faptul cã înainte de 1914 potenþialul de dezvoltare al
României ºi Irlandei (ca ºi cel al unor teritorii sud-slave intrate în componenþa Regatului
Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor în 1913 ºi 1918) a fost handicapat de structura socialã prea
inegalitarã, care împiedica ameliorarea nivelului economico-social ºi a productivitãþii unei
mari pãrþi a populaþiei. Reformele agrare din România ºi Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi
Slovenilor au contribuit la atenuarea unora dintre disparitãþile sociale existente anterior ºi ar
fi trebuit teoretic sã stimuleze dezvoltarea economico-socialã; cu toate acestea, ele au venit
relativ târziu (mai ales în România), iar potenþialul lor de dezvoltare a fost anulat de
scãderile productivitãþii agricole din primii ani de dupã primul rãzboi mondial ºi apoi de
diminuarea dramaticã a preþurilor agricole, care a accentuat disparitãþile de resurse dintre
populaþia urbanã ºi cea ruralã. Dacã mai avem în vedere ºi fãrâmiþarea multor exploataþii
agricole în condiþiile continuãrii creºterii demografice (România ºi Iugoslavia nu-ºi desãvârºiserã

395. Bairoch 1982: 302; David 2009: 253 (calcule numai pentru þãrile Europei rãsãritene).
Pentru Irlanda lipsesc datele cu privire la perioada de dinainte de primul rãzboi mondial.

396. David 2009: 253.
397. David 2009: 254. Cf. EHEE: I, 407-408, 475 (capitol de Zdenek Drabek).
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tranziþia demograficã)398, atunci apare evident faptul cã evoluþia spre o societate cu o
distribuþie mai echilibratã a veniturilor a fost erodatã, iar posibilele consecinþe pozitive
asupra dezvoltãrii economico-sociale nu s-au concretizat. Dintre cele patru þãri studiate de
noi, structura socialã egalitarã a favorizat progresul economic doar în Danemarca, dar
situaþia acestei þãri era cu totul deosebitã datoritã acumulãrilor realizate încã de dinainte de
primul rãzboi mondial, care o plasau în rândul þãrilor celor mai dezvoltate din Europa,
având o populaþie prosperã, educatã ºi productivã.

În perioada interbelicã au fost realizate însã ºi unele progrese în ceea ce priveºte
educaþia ºi îngrijirea sãnãtãþii populaþiei.

De exemplu, la sfârºitul perioadei interbelice mortalitatea infantilã scãzuse în România
la 179� de la 222� înainte de începutul primului rãzboi mondial, în Iugoslavia la 138�
de la 159% în 1908/1910, în Irlanda la 69� de la 93�, iar în Danemarca la 61% de la
98�399. Progresul era real, dar decalajele rãmâneau încã substanþiale.

În planul educaþiei, au sporit cifrele tinerilor ºcolarizaþi la toate cele trei niveluri ale
sistemului de învãþãmânt: primar, secundar ºi universitar. Ponderea analfabetismului în
cadrul populaþiei care depãºise vârsta de intrare în sistemul educaþiei ºcolare s-a redus în
România de la circa 78% în 1899 la 61% în 1912 ºi 43% în 1930400, iar în Serbia de la
79,7% în 1900 la 56,3% în 1931401; în Irlanda ºi în Danemarca cea mai mare parte a
analfabetismului fusese eliminatã încã din secolul al XIX-lea (în Irlanda mai erau în 1901
doar 13,7% analfabeþi, iar în Danemarca doar circa 4%), ceea ce explicã ºi de ce în aceste
þãri scãderile interbelice ale ratei analfabetismului au fost inevitabil mai mici. Progresele
realizate în Serbia/Iugoslavia au fost apreciabile, mai ales dacã avem în vedere faptul cã
alfabetizarea a fost mai puternicã la nivelul generaþiilor tinere decât la cel al vârstnicilor,
ceea ce însemna cã procentajul avea sã creascã într-o oarecare mãsurã ºi numai prin
înlocuirea naturalã a generaþiilor. Pe de altã parte, se cuvine sã observãm ºi o anume
încetinire a progreselor alfabetizãrii. Cu privire la România, fenomenul a fost semnalat încã
din 1938 de cãtre Sabin Manuilã ºi Mitu Georgescu, cu referire la încetinirea ritmului de
creºtere a numãrului ºtiutorilor de carte în intervalul 1912-1930 faþã de intervalul 1899-1912;
explicaþia oferitã de cãtre cei doi autori � �Acest fenomen se datoreazã turburãrilor provocate
de rãzboi, precum ºi dificultãþilor operei de refacere, care a urmat�402 � este fãrã îndoialã
corectã, dar parþialã. Dacã privim evoluþia procentelor de încadrare în învãþãmântul primar
a copiilor din grupa de vârstã 5-14 ani, atunci vom constata faptul cã în anii 1930 a avut loc
o uºoarã scãdere în toate þãrile studiate de noi.

398. În cele douã decenii interbelice populaþia Iugoslaviei a crescut cu 33%, iar cea a României
cu aproape 26%, în timp ce pe ansamblul Europei rãsãritene ºi sud-estice creºterea a fost de
20%, în Europa Apuseanã de 9%, iar în Europa nordicã de 15% (Handbuch: VI, 12-13 �
capitol de Wolfram Fischer). Acest spor demografic a avut la bazã menþinerea natalitãþii la
niveluri de peste 30%, scãderea din anii 1935-1939 fiind datoratã mai puþin schimbãrii
comportamentelor demografice, cât ajungerii la vârsta fertilã a generaþiilor subnumerice
nãscute în anii primului rãzboi mondial (Handbuch: VI, 18 � capitol de Wolfram Fischer).

399. Mitchell 2003: 123-124 (pentru sfârºitul perioadei interbelice am folosit media anilor 1937/1939).
400. ER: I, 142 (capitol de Sabin Manuilã ºi Mitu Georgescu). Cifra de 54,3% analfabeþi indicatã

de Gheorghe Dobre (Dobre 1996a: 277) se referã la ansamblul populaþiei, nu numai la
populaþia peste vârsta ºcolarã.

401. Sundhaussen 1989a: 534, 537. Pe ansamblul Iugoslaviei interbelice, rata analfabetismului era
sensibil mai micã, fiind de �numai� 45,2% din populaþia de peste 11 ani (EHEE: I, 93 �
capitol de Milan Hauner).

402. ER: I, 142 (capitol de Sabin Manuilã ºi Mitu Georgescu).
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Înainte de a invoca motive specifice fiecãrei þãri pentru aceastã scãdere � inclusiv variaþiile
numerice ale cohortelor de copii nãscuþi în anii 1923-1932 �, sã observãm cã scãderea din anii
�30 este comunã aproape tuturor þãrilor predominant agricole, în timp ce în cazul þãrilor
industrializate procentajul mediu a crescut în aceeaºi perioadã. În mod evident, evoluþia
diferitã în cele douã grupuri de þãri a fost determinatã într-o mare mãsurã de reducerea
preþurilor agricole în raport cu cele ale produselor industriale. Scãderea veniturilor agricole a
fãcut pe de o parte ca unii dintre pãrinþi sã nu-ºi mai poatã trimite copiii la ºcoalã ºi, pe de altã
parte, ca statele sã-ºi reducã finanþarea pentru sistemul de învãþãmânt, fapt reflectat ºi de
creºterea numãrului de elevi pe cadru didactic în anii �30403. Încetinirea ratei de cuprindere a
tinerilor în învãþãmântul primar explicã într-o bunã mãsurã persistenþa decalajelor în ceea ce
priveºte eliminarea analfabetismului între þãrile Europei nordice, apusene ºi centrale, ºi cele
ale Europei rãsãritene, sud-estice ºi sudice ºi pune într-o perspectivã mai realistã progresele
reale obþinute în epoca interbelicã de þãrile rãmase în urmã în secolul al XIX-lea.

Educaþia nu se reduce la învãþãmântul primar, dupã cum rolul sãu în ridicarea capitalului
uman al unei societãþi nu se limiteazã la alfabetizare. Progrese însemnate au fost obþinute ºi
în dezvoltarea învãþãmântului secundar. Doar câteva exemple. În Danemarca numãrul
elevilor din învãþãmântul secundar a sporit de la sub 39.000 în 1920 la peste 67.000 în
1939, în Irlanda de la sub 23.000 în 1924 la aproape 38.000 în 1939, iar în Iugoslavia de
la 132.000 în 1921 la 213.000 în 1938404. De observat însã cã la nivelul procentelor din

403. David 2009: 341-342. Pentru scãderea severã a numãrului cadrelor didactice în România în
1938/1939, vezi ºi EHEE: I, 136 (capitol de Milan Hauner).

404. Mitchell 2003: 881-885. Pentru România datele sunt lacunare pentru începutul perioadei
interbelice, iar comparaþia cu datele de dinainte de rãzboi este slãbitã de schimbãrile teritoriale

Sursa: David 2009: 341.

Figura III.7. Ponderea elevilor din învãþãmântul primar în cadrul grupei de vârstã 5-14 ani (%)
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populaþia de vârstã ºcolarã, în pofida progreselor obþinute, România ºi Iugoslavia, la fel ca
ºi celelalte þãri din Europa Rãsãriteanã, au rãmas ºi în perioada interbelicã la niveluri de
circa 3-5%, inferioare mediei europene405. Fenomene similare se pot observa în ceea ce
priveºte învãþãmântul superior. În Danemarca numãrul studenþilor a sporit de la 4.900 în
1924 (datele pentru anii anteriori nu sunt comparabile deoarece se referã numai la noii
studenþi admiºi, ºi nu la numãrul total de studenþi înmatriculaþi) la 7.200 în 1939, în Irlanda
de la 3.700 în 1920 la 5.400 în 1939, în Iugoslavia de la 10.600 în 1922 la 21.300 în 1938,
iar în România de la 18.227 în 1921 la un maximum de 39.425 în anul universitar 1935/
1936, dupã care a scãzut la numai 25.651 în 1936/1937 ºi a sporit din nou la 26.489 în
1938/1939406. În 1938, Danemarca ºi Irlanda aveau 1,8 studenþi la 1.000 de locuitori,
România 1,3 studenþi la 1000 de locuitori, iar Iugoslavia numai 1,0 student la 1.000 de
locuitori407. Diferenþele sunt relativ mici, iar avansul României în raport cu Iugoslavia se
datora mai degrabã polarizãrii superioare a societãþii, care fãcea ca în România tinerii din
clasele superioare sã aibã mai multe resurse pentru a urma învãþãmântul superior. Pe de altã
parte, dintre studenþii români înmatriculaþi în 1935/1936, peste trei sferturi erau înscriºi în
universitãþi, 11,4% în învãþãmântul superior economic, 5,3% în învãþãmântul superior
artistic, ºi doar 4,9% în politehnici; mai mult, în cadrul universitãþilor predominau studenþii
la drept (41%) ºi litere ºi filosofie (20,5%), faþã de cei care urmau studii medicale ºi
farmaceutice (16,7%), ºtiinþifice (11,2%) ºi teologice (5,4%)408. Având în vedere cele de
mai sus, pare destul de evident cã majoritatea studenþilor români urmãreau sã aibã cariere
în cadrul birocraþiei de stat sau a sistemului judiciar, în timp ce numai o minoritate se angaja
în economie. Având în vedere faptul cã dezvoltarea interbelicã a învãþãmântului secundar ºi
superior a fost un fenomen �limitat ºi inegal, rezervat unei elite�409, din punctul de vedere
al acumulãrii capitalului uman se cuvine sã examinãm mai ales situaþia învãþãmântului
profesional. Acesta era asigurat printr-o multitudine de forme, diferite de la o þarã la alta:
ºcoli profesionale, ºcoli de searã, ucenicie organizatã de întreprinderi. Datele statistice de
care dispunem pentru anii �30 reflectã ierarhia la care ne aºteptam: pe locul întâi
Danemarca, unde elevii învãþãmântului profesional reprezentau 12% dintre elevii din învãþã-
mântul primar, urmatã de Iugoslavia cu 6% (se resimte influenþa tradiþiei austro-ungare în

ºi de dublarea practic a populaþiei prin constituirea României Mari. Vom observa totuºi cã avem
o creºtere spectaculoasã de la puþin peste 17.000 în 1910 în Vechiul Regat, la 155.000 în România
Mare în 1921/1922 � creºtere în cadrul cãreia nu putem în acest moment estima ponderea
teritoriilor reunite cu statul român în 1918 (ºtim totuºi cã teritoriile care anterior aparþinuserã
Austro-Ungariei avuseserã un numãr relativ ridicat de elevi în învãþãmântul secundar), ponderea
recuperãrii acestei etape de cãtre cei care nu apucaserã sã studieze în timpul rãzboiului, ºi
ponderea sporirii numãrului de elevi atraºi în condiþiile întemeierii de noi instituþii de învãþãmânt
în primii ani interbelici � a continuat sã creascã pânã la 195.000 în 1925, apoi a variat la niveluri
ceva mai reduse (162.000 în 1929, printre altele ºi datoritã cohortelor sub-numerice nãscute în
timpul rãzboiului) ºi a crescut din nou dupã 1933, atingând un maxim de 201.000 în 1937
(Mitchell 2003: 876, 884; pentru 1921/1922 date din Lampe, Jackson 1982: 503).

405. David 2009: 342. Pentru comparaþie, procentul tinerilor care urmau învãþãmântul secundar
a crescut în Irlanda de la 3,5% în 1910 la 6,5% în 1937, iar în Danemarca de la 4,9% în 1910
la 9,9% în 1937.

406. Sadlak 1990: 13; Mitchell 2003: 897-898.
407. Dobre 1996a: 278.
408. Sadlak 1990: 13.
409. David 2009: 342.
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Slovenia ºi Croaþia) ºi de România cu 2%410. În aceastã privinþã, progresele iugoslave
contrasteazã puternic cu rãmânerea în urmã din România.

În alte domenii, transformãrile structurii sociale au fost încã ºi mai puþin spectaculoase.
Tranziþia demograficã fusese realizatã în componentele sale esenþiale în Danemarca ºi
Irlanda încã înainte de primul rãzboi mondial, iar aceste þãri nu au fãcut în perioada
interbelicã decât sã-ºi consolideze avansul prin scãderi limitate ale mortalitãþii ºi natalitãþii,
precum ºi prin prelungiri ale speranþei medii de viaþã. În schimb, în România ºi Iugoslavia
se pot observa elemente ale tranziþiei demografice doar în mediul urban ºi în unele regiuni
mai dezvoltate economico-social precum Slovenia ºi Banatul, ceea ce, în condiþiile în care
trãsãturile vechiului regim demografic persistau în mediul rural, larg majoritar, face ca la
nivel statistic aceste þãri sã rãmânã pe unele dintre primele locuri în Europa atât la nivelul
natalitãþii cât ºi la cel al mortalitãþii411. În mod firesc, aceastã diferenþiere se reflectã la
nivelul speranþei medii de viaþã la naºtere: în România aceasta a fost sub 41 ani în 1932, în
Iugoslavia de 41,5 ani în 1930/1931, în timp ce în Irlanda era de aproape 59 de ani în 1935/
1937, iar în Danemarca de puþin sub 63 de ani în 1931/1935412. Se cuvine sã observãm
totodatã faptul cã progresele la nivelul urbanizãrii au fost relativ limitate (cu un plus evident
pentru Danemarca, urmatã de Irlanda, în timp ce în Iugoslavia ºi România locuitorii
oraºelor au continuat sã reprezinte ºi la sfârºitul epocii interbelice sub un sfert din populaþia
totalã)413, iar cele din transferul de forþã de muncã dinspre agriculturã spre industrie ºi
servicii încã ºi mai reduse. Astfel, în Danemarca ponderea populaþiei active în agriculturã,
forestier ºi pescuit a scãzut de la 34,9% în 1920 la 28,5% în 1940 (datã la care industria ºi
construcþiile ocupau 30,6%, iar serviciile 40,9% din populaþia activã), iar în Irlanda scãderea
a fost încã ºi mai micã, de la 52,1% în 1920 la 48,5% în 1936 (faþã de 15,1% în industrie
ºi construcþii ºi 36,4% în servicii); în Iugoslavia, populaþia ocupatã în agriculturã a scãzut
de la 82,2% în 1920 la 76,6% în 1931 (la aceeaºi datã 11% în industrie ºi 12,4% în servicii)
ºi la 74,8% în 1938, iar în România forþa de muncã din agriculturã reprezenta în 1930 încã
77,2% (faþã de 10,2% în industrie ºi 12,6% în servicii)414. Dacã avem în vedere faptul cã la
sfârºitul epocii interbelice structura populaþiei ocupate pe ansamblul Europei (fãrã Uniunea
Sovieticã) era 22% în agriculturã, 44% în industrie ºi 34% în servicii415, atunci înþelegem mai
bine cât de puþin se modernizaserã din acest punct de vedere Irlanda, Iugoslavia ºi România.

410. David 2009: 343 (unde nu se dau date pentru Irlanda).
411. Handbuch: VI, 22-23 (capitol de Wolfram Fischer). Se cuvine sã observãm cã România ºi

Iugoslavia nu au coborât sub pragul considerat crucial în reducerea natalitãþii � 30 de
nou-nãscuþi la 1.000 de locuitori � decât în anii 1935/1939, când scãderea s-a datorat mai
mult atingerii vârstei fertile de cãtre generaþiile subnumerice de femei nãscute în timpul
primului rãzboi mondial decât schimbãrii comportamentului demografic prin controlul
voluntar al natalitãþii.

412. Dobre 1996a: 120.
413. Handbuch: VI, 53-54 (capitol de Wolfram Fischer). Pentru urbanizarea interbelicã din

România, vezi ºi Ronnås 1984: 177-188.
414. Datele pentru 1920 din Handbuch: VI, 93 (capitol de Wolfram Fischer). Pentru Danemarca

ºi Irlanda la sfârºitul epocii interbelice, calculele noastre pe baza datelor din Mitchell 2003:
147, 152. Pentru România, datele bazate pe recensãmântul din 1930 (apud Axenciuc 2006:
53-54; cifrele diferite din ER: III, 47 � capitol de Mitu Georgescu au fost corectate de cãtre
Virgil Madgearu în 1940), iar pentru Iugoslavia date din EHEE: I, 91 (capitol de Milan
Hauner) ºi Lampe, Jackson 1982: 559.

415. Svennilson 1954: 75.
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Bilanþul transformãrilor sociale ºi al acumulãrilor la nivelul capitalului uman este
limpede. În epoca interbelicã cele patru þãri studiate de noi au realizat unele acumulãri, dar
exceptând progresele alfabetizãrii, acestea au fost mai degrabã limitate ºi nu au schimbat în
mod semnificativ ierarhiile existente înainte de primul rãzboi mondial. Mai mult, chiar ºi în
domeniile în care s-au realizat progrese, roadele aveau sã fie culese mai degrabã în perioada
postbelicã.

Pe de altã parte, limitele dezvoltãrii interbelice s-au dovedit considerabile. Impactul
primului rãzboi mondial, conjunctura extrem de defavorabilã agriculturii, penuria capitalului,
erorile politice inspirate de naþionalismul economic ºi conservatorismul structurilor sociale
au limitat capacitatea þãrilor periferice, predominant agricole ºi rurale, de a-ºi accelera
modernizarea economicã, ºi au condus la accentuarea decalajelor lor faþã de þãrile dezvoltate.
Danemarca a fost o excepþie în cadrul þãrilor studiate de noi, dar nu trebuie sã uitãm faptul
cã ea reuºise încã din secolul al XIX-lea sã promoveze în rândul þãrilor dezvoltate economic
la nivel european, iar în epoca interbelicã a reuºit doar sã-ºi consolideze aceastã poziþie. În
schimb, Irlanda, România ºi Iugoslavia au rãmas ºi mai mult în urmã comparativ cu
majoritatea celorlalte þãri europene, precum ºi cu media mondialã.
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IV. Epoca postbelicã

IV.1. Epoca postbelicã, între accelerarea creºterii economice
ºi amplificarea decalajelor economice

Impactul celui de-al doilea rãzboi mondial a fost teribil, mult mai puternic decât cel al
primei conflagraþii mondiale. La nivelul pierderilor umane, cu peste 50 de milioane de
morþi (cele mai conservatoare estimãri; mai probabile sunt estimãrile din jurul cifrei de
60 de milioane de morþi, dar unii istorici avanseazã chiar cifra de 78 de milioane de
persoane ucise, majoritatea civili), la care mai trebuie adãugaþi peste 20 de milioane de
rãniþi �, el a depãºit cu mult bilanþul deja cumplit al primului rãzboi mondial (16 milioane
de morþi, 21 de milioane de rãniþi). La nivelul pagubelor materiale, sã consemnãm acum
numai faptul cã distrugerile cauzate de acþiunile militare au fost amplificate de dezor-
ganizarea multor activitãþi economice ºi de multiple fenomene de penurie, care au cauzat în
multe þãri scãderi dramatice ale consumului ºi ale nivelului de trai. Dupã o apreciere
discutabilã, în 1946 produsul intern brut al Europei continentale (fãrã URSS) era cu 19%
mai mic decât în 1939, în timp ce în 1913-1920 scãderea fusese de numai 15%1. Câºtigând
în mod categoric locul I la cea mai ucigãtoare ºi distrugãtoare conflagraþie din istoria
omenirii, al doilea rãzboi mondial a dobândit o poziþie simbolicã atât de importantã, încât
termenul �postbelic� este încã folosit pentru a desemna ansamblul perioadei scurse dupã
19452, fãrã sã se fi impus încã în conºtiinþa comunã alte diviziuni, deºi existã multe
argumente pentru a considera cã anii 1973 ºi/sau 1989 pot servi pentru a marca împãrþirea
a ceea ce încã numim �epoca postbelicã� în perioade istorice distincte3.

Recuperarea dupã catastrofa colectivã a celui de-al doilea rãzboi mondial a fost dificilã,
dar per total spectaculoasã, ºi oricum mai rapidã ºi mai completã decât cea de dupã primul
rãzboi mondial. Mai mult, ea a fost urmatã de o accelerare fãrã precedent a creºterii
economice mondiale, care l-a determinat pe Angus Maddison sã constate:

Economia mondialã a performat în ultima jumãtate de secol mai bine decât în orice
altã perioadã din trecut. Produsul global brut a crescut de 6 ori între 1950 ºi 1998, cu

1. Crouzet 2000: 330; fãrã a subestima impactul distrugerilor, Angus Maddison insistã pe
diferenþele de la o þarã la alta ºi pe creºterile temporare ale produsului intern brut în unele þãri
beligerante (Maddison 1995: 69-71).

2. Crafts, Toniolo 1996: 1.
3. Sã menþionãm aici mai ales demersul lui Eric Hobsbawm, care a pledat pentru faptul cã la

sfârºitul anilor �80 ºi la începutul anilor �90 se termina o epocã în istoria lumii ºi începea alta,
ºi a propus în consecinþã anul 1991 ca final al �scurtului secol XX� (Hobsbawm 1994: 17-18).
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o ratã anualã de 3,9% comparativ cu 1,6% anual din 1820 pânã în 1950 ºi cu 0,3%
anual din 1500 pânã în 1820.
O parte a acestei creºteri a fost consumatã pentru a susþine creºterea acceleratã a
populaþiei, dar venitul pe cap de locuitor a crescut cu 2,1% pe an comparativ cu 0,9%
din 1820 pânã în 1950 ºi cu 0,05% anual din 1500 pânã în 1820. Astfel, creºterea pe
cap de locuitor a fost de 42 de ori mai rapidã decât în epoca protocapitalistã ºi de mai
mult de douã ori mai rapidã decât în primele 13 decade ale epocii noastre capitaliste4.

Contrastul cu perioada interbelicã este deosebit de puternic în cazul Europei. Faptul nu
trebuie sã ne mire dacã avem în vedere faptul cã cele douã rãzboaie mondiale s-au desfãºurat
mai ales pe continentul european, care a suferit cea mai mare parte a pierderilor umane ºi
a distrugerilor militare, ºi care a evoluat economic mult sub media mondialã în epoca
interbelicã. Or, dacã în intervalul 1913-1950 produsul intern brut pe locuitor al Europei
Apusene a crescut în medie cu 0,76% anual faþã de o medie mondialã de 0,88% anual (în
Europa Rãsãriteanã ºi în teritoriile fostei Uniuni Sovietice ratele de creºtere au fost încã ºi
mai mici decât în Europa Apuseanã), dupã 1950 creºterea europeanã la acest indicator a
depãºit semnificativ media mondialã5, astfel încât PIB/locuitor din Europa (incluzând nu
numai Europa Apuseanã, ci ºi Europa Rãsãriteanã ºi fosta URSS) a crescut de la 1,73 ori
media mondialã în 1950 la 1,98 ori media mondialã în 20016. Dacã Europa ºi-a consolidat
avansul faþã de media mondialã din punctul de vedere al indicatorilor pe locuitor
(rãmânând însã mult în urma Statelor Unite ºi fiind depãºitã ºi de Japonia), ponderea sa în
produsul global brut a cunoscut o scãdere relativã, determinatã îndeosebi de reducerea
severã a creºterii sale demografice (populaþia Europei a crescut de la 572 milioane în 1950
la 803 milioane în 2001, în timp ce populaþia lumii a crescut în acelaºi interval de peste 2,4
ori, de la 2,5 miliarde la peste 6,1 miliarde).

Tabelul IV.1. Ponderea Europei la nivel mondial, 1913-2001

 1913 1950 2001 
Populaþia Europei/populaþia lumii 27,7 22,7 13,1 
PIB Europa/Produsul Global Brut 46,4 39,3 25,9 

PIB/locuitor Europa/media mondialã 1,68 1,73 1,98 

4. Maddison 2001: 125.
5. Maddison 2003: 263.
6. Calcule bazate pe datele din Maddison 2003:256, 259, 263.
7. Crouzet 2000: 339.

Sursa: Maddison 2003: 256-263.

Tratarea ansamblului celei de-a doua jumãtãþi a secolului XX ca o perioadã unitarã
ascunde însã foarte mari diferenþe între douã subperioade distincte: anii 1945-1973,
cunoscuþi în istoriografia economicã ºi drept �epoca de aur� (a creºterii economice),
�miracolul economic� (german, italian etc.) sau �cei 30 de ani glorioºi� (�Trente glorieuses�)7.
Datele statistice sintetice confirmã nevoia de a face aceastã distincþie atât la nivel mondial,
cât ºi la nivelul Europei, unde diferenþele dintre cele douã etape sunt încã ºi mai pronunþate.
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Tabelul IV.2. Europa în raport cu media mondialã � estimãri ale ritmurilor medii anuale
de creºtere demograficã ºi economicã (%)

  1913-1950 1950-1973 1973-2001 
Media a 29 de state vest-europene 0,42 0,71 0,32 

Media a 7 state est-europene 0,26 1,01 0,32 
URSS ºi statele succesoare 0,38 1,44 0,54 

 
Populaþia 

Media mondialã 0,93 1,93 1,62 
Media a 29 de state vest-europene 1,19 4,79 2,21 

Media a 7 state est-europene 0,86 4,86 1,01 
URSS ºi statele succesoare 2,15 4,84 �0,42 

PIB 

Media mondialã 1,82 4,90 3,05 
Media a 29 de state vest-europene 0,76 4,05 1,88 

Media a 7 state est-europene 0,60 3,81 0,68 
URSS ºi statele succesoare 1,76 3,35 �0,96 

PIB/locuitor 

Media mondialã 0,88 2,92 1,41 

Sursa: Maddison 2003: 257, 260, 263.

Nicholas Crafts ºi Gianni Toniolo au subliniat caracterul excepþional al creºterii
economice europene din �epoca de aur�, care a fost în mare mãsurã ºi o recuperare dupã
subperformanþa din perioada anterioarã8. Dupã cum rezultã din tabelul anterior, accelerarea
creºterii economice a cuprins în perioada 1950-1973 ansamblul continentului european,
dincolo de eventualele deosebiri în funcþie de sistemul politic ºi/sau de nivelul anterior de
dezvoltare a diverselor state. Faptul este cu atât mai spectaculos, cu cât una dintre trãsãturile
fundamentale ale istoriei postbelice a Europei a fost tocmai împãrþirea continentului în douã
blocuri politico-militare, unul dominat de Statele Unite ºi axat pe menþinerea sistemului
capitalist ºi a pluralismului politic, iar celãlalt dominat de Uniunea Sovieticã, definit ca
socialist ºi caracterizat de monopolizarea puterii politice de cãtre partidele comuniste.

Care au fost factorii pe care s-au bazat ratele excepþional de înalte ale creºterii
economice din anii 1945-1973?

De la început trebuie precizat cã aceºti factori au fost diferiþi în þãrile rãmase capitaliste
din Europa Apuseanã faþã de cele socialiste.

Pentru Europa Apuseanã9, un element crucial a fost interesul Statelor Unite de a evita
colapsul economic ºi politic al acestei regiuni ºi intrarea ei sub control sovietic. Angajamentul
american în stabilizarea Europei s-a materializat într-o multitudine de mãsuri, dintre care
unele au vizat ajutoare punctuale pentru redresarea economicã, iar altele au urmãrit crearea
unui cadru instituþional care sã asigure un parteneriat pe termen lung în vederea conservãrii
ºi consolidãrii poziþiilor americane pe plan mondial. Pe termen scurt, cel mai important
aspect al angajamentului american a fost Planul Marshall, anunþat în 1947 ºi aplicat în anii
1948-1952. Ajutorul american, deºi nu a cuprins pânã la urmã decât circa 23 de miliarde de
dolari distribuite unui total de 17 þãri, a avut un rol crucial, atât prin faptul cã a permis
þãrilor beneficiare sã-ºi finanþeze importurile pentru asigurarea hranei ºi a resurselor necesare

8. Crafts, Toniolo 1996: 2.
9. Pentru prezentarea generalã a evoluþiilor economice din Europa Apuseanã în anii 1945-1973

am folosit, acolo unde nu este menþionatã explicit altã sursã, informaþiile din FEHE 5, Pollard
1990: 130-235, Maddison 1995: 73-75, Crafts, Toniolo 1996: 1-130, Bairoch III: 113-259,
Aldcroft, Sutcliffe 1999: 177-220, Crouzet 2000: 332-354, Maddison 2001: 125-167,
Findlay, O�Rourke 2007: 473:526.
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relansãrii proceselor productive, cât ºi prin constrângerile care au obligat aceste þãri sã
adopte planuri ºi sã punã la punct mecanisme instituþionale adecvate pentru aceastã relansare.
Dintre instituþiile economice create la nivel internaþional pentru a sprijini relansarea
economicã postbelicã a þãrilor capitaliste europene se cuvine sã menþionãm mai ales
Organizaþia pentru Cooperare Economicã Europeanã (întemeiatã 1948; din 1961 Organizaþia
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã � OCDE) ºi Uniunea Europeanã de Plãþi (1950);
tot aici am putea menþiona ºi Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului, convenitã în
1951 ºi intratã în vigoare din 1952. Un al doilea element important al creºterii economice
din þãrile Europei Apusene a fost transferul de tehnologie americanã, uneori asociat ºi cu
investiþii americane directe în aceste þãri. În epoca interbelicã, productivitatea muncii
sporise în Statele Unite în ritmuri mult mai rapide decât în Europa, îndeosebi prin înnoirea
utilajelor industriale, prin implementarea rapidã a invenþiilor ºi inovaþiilor tehnologice, ca ºi
prin economiile de scalã prilejuite de trecerea la producþia de masã, iar progresul susþinut
a continuat ºi în primele decenii postbelice; la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial
nivelul productivitãþii din Statele Unite era de peste douã ori mai mare decât cel mediu în
Europa Apuseanã, ceea ce însemna cã adoptarea metodelor americane de producþie a avut
prin ea însãºi un puternic impact accelerator asupra ratelor de creºtere economicã. Este
adevãrat, succesul transferului de know-how american a fost determinat ºi de faptul cã
Europa Apuseanã avea o forþã de muncã bine educatã, obiºnuitã cu rigorile activitãþii
economice moderne, capabilã deci sã preia relativ uºor metodele dezvoltate în Statele Unite.
Un alt aspect important a fost instituirea în aceste þãri a unor aranjamente sociale ºi
instituþionale vizând cooperarea dintre capital ºi forþa de muncã în vederea sporirii produc-
tivitãþii muncii. Esenþialul acestor aranjamente a fost acceptul muncitorilor de a primi
salarii relativ moderate în schimbul garanþiei cã întreprinderile vor folosi fondurile disponibile
mai ales pentru investiþii în ridicarea productivitãþii ºi cã statul va dezvolta schemele de
ajutor social, asigurând astfel un nivel decent de bunãstare. În þãrile care la sfârºitul celui
de-al doilea rãzboi mondial fuseserã relativ slab dezvoltate, creºterea economicã a fost
acceleratã suplimentar de transferul de forþã de muncã dinspre agriculturã spre industrie ºi
servicii, precum ºi de sporirea temporarã a ponderii populaþiei adulte (ºi deci active economic)
în condiþiile creºterii duratei medii de viaþã în ultimele faze ale tranziþiei demografice. Nu
în cele din urmã, stabilitatea sistemului monetar internaþional (�sistemul de la Breton
Woods�) ºi decizia americanã de a evita resuscitarea politicilor protecþioniste de dinainte de
al doilea rãzboi mondial au condus la o deschidere gradualã a economiilor occidentale spre
comerþul internaþional, pe mãsurã ce factorii de dezechilibru determinaþi de rãzboi erau
depãºiþi. Mãsurile de liberalizare a schimburilor internaþionale au fost stimulate de rundele
GATT (Acordul General asupra Tarifelor ºi Comerþului), precum ºi de iniþiativele europene
de creare a Pieþei Comune (1957) ºi a Asociaþiei Europene a Liberului Schimb (1960). În
aceste condiþii, comerþul internaþional a fost un factor accelerator al creºterii economice a
þãrilor occidentale, rata sa de creºtere depãºind-o semnificativ pe cea a produsului intern
brut al acestor þãri. În aceste condiþii valoarea totalã a exporturilor þãrilor din Europa
Apuseanã a crescut de peste ºase ori în anii 1950-1973, ceea ce, în condiþiile unei multiplicãri
de numai trei ori a produsului lor intern brut, a însemnat pe ansamblul regiunii o creºtere
a ponderii exportului în PIB de la o medie de sub 10% la una de peste 20%10. Aceastã medie
ascundea însã considerabile deosebiri de la o þarã la alta: de exemplu, creºterea ponderii
exporturilor britanice a fost relativ moderatã (11,3% din PIB în 1950, 14% în 1973), Franþa
a cunoscut o dublare (7,6% în 1950, 15,2% în 1973), RFG o creºtere de aproape patru ori

10. Maddison 1995: 38.
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(6,2% în 1950, 23,8% în 1973), iar þãrile mici au avut permanent rate ale exporturilor
superioare mediei regionale (astfel, Þãrile de Jos au avut 12,2% exporturi în 1950, ºi 40,7%
în 1973)11.

Sectoarele motor ale creºterii economice a þãrilor din Europa Apuseanã au diferit de la
o þarã la alta, dar prezintã ºi unele similitudini semnificative. Un rol important l-au avut
construcþiile (mai ales în primele decenii postbelice, când ºi nevoile reconstrucþiei erau mai
mari), apoi construcþiile de automobile ºi în general industriile producãtoare de bunuri
electrocasnice de folosinþã îndelungatã (frigidere, maºini de spãlat, aspiratoare, radiouri,
televizoare etc.). Progrese importante s-au realizat ºi în agriculturã, unde producþia totalã a
crescut spectaculos, sprijinitã ºi de cãtre stat (iar în þãrile Pieþei Comune prin Politica
Agricolã Comunã); un aspect remarcabil al acestei creºteri a fost faptul cã s-a realizat cu
contribuþia unui numãr tot mai mic de lucrãtori agricoli, agricultura eliberând forþã de
muncã pentru angajarea în industrie ºi în servicii. De altfel, alãturi de industrie serviciile au
fost sectorul economic ce a profitat cel mai mult de pe urma creºterii economice din anii
1945-1973, exemplul cel mai spectaculos fiind în aceastã perioadã dezvoltarea turismului de
masã în majoritatea societãþilor occidentale. Transformarea structuralã a economiilor occi-
dentale este evidenþiatã de schimbãrile la nivelul ponderii celor trei sectoare economice în
ocuparea forþei de muncã ºi în ceea ce priveºte contribuþia lor la produsul intern brut.
Astfel, ponderea forþei de muncã ocupate în agriculturã a scãzut în toate statele, în 1980
nivelurile cele mai ridicate fiind în Grecia ºi Portugalia (30,3% ºi respectiv 28,5%; în 1950
nivelurile din aceste þãri fuseserã de 48,2% ºi respectiv 48,3%); forþa de muncã ocupatã în
industrie reprezenta în 1980 între 29,3% (Danemarca) ºi 45,3% (Suedia), creºterile ºi
scãderile variind de la o þarã la alta, iar forþa de muncã activã în servicii a sporit de la
ponderi între 26,1% (Spania) ºi 45,9% (Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord)
în 1950 la ponderi între 35,5% (Portugalia) ºi 63,6% (Þãrile de Jos) în 198012. Contribuþia
agriculturii la produsul intern brut a scãzut la niveluri sub 10% în majoritatea þãrilor
occidentale, cea a industriei a variat între un sfert ºi o jumãtate din PIB, cu creºteri în unele
þãri ºi scãderi în altele (de exemplu, creºtere în Spania de la 27% în 1950 la 35% în 1980
ºi scãdere în RFG de la 49% în 1950 la 43% în 1980), iar cea a serviciilor a crescut de la
niveluri între 29% (Italia) ºi 47% (Belgia) în 1950 la niveluri de peste 50% în toate þãrile
în 1980, cu un maxim de 70% în Danemarca13.

În þãrile socialiste din Europa combinaþia de factori care a condus la o dezvoltare
economicã rapidã în primele trei decenii postbelice a fost diferitã14. Din cauza presiunilor
sovietice, aceste þãri au trebuit sã refuze planul Marshall ºi sã-ºi restructureze economia
dupã model sovietic, etatizând cea mai mare parte a industriei ºi serviciilor, cooperativizând
pãrþi variabile ale agriculturii ºi trecând la dezvoltarea planificatã a economiei. Cum Uniunea
Sovieticã nu avea nici capacitatea ºi nici voinþa de a acorda un ajutor comparabil cu cel oferit
de Statele Unite þãrilor occidentale, relansarea economicã ºi apoi creºterea din anii 1950-1970
s-a bazat în cea mai mare mãsurã pe resursele proprii ale acestor þãri. Aceste resurse au fost
mobilizate forþat prin comprimarea severã a consumului, mai ales în primul deceniu

11. Maddison 2001: 363 (date uºor revizuite faþã de Maddison 1995: 38).
12. Handbuch: VI, 93 (capitol de Wolfram Fischer).
13. Handbuch: VI, 96 (capitol de Wolfram Fischer).
14. Pentru evoluþiile economice ale þãrilor socialiste din Europa în anii 1945-1973 am folosit,

acolo unde nu este menþionatã explicit altã sursã, informaþiile din EHEE III, Kornai 1992,
Aldcroft, Morewood 1995: 94-165, Berend 1996: 182-221, Bairoch 1997: III, 275-328,
Crouzet 2000: 354-362, Maddison 2001: 125-167, Turnock 2006: 289-456.
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postbelic, ºi printr-o ratã foarte ridicatã a investiþiilor, orientate de stat mai ales în direcþia
dezvoltãrii industriale. Investiþiile de capital au fost însoþite de o mobilizare extraordinarã a
resurselor de forþã de muncã, îndeosebi prin atragerea femeilor în activitãþile productive ºi
prin transferul de forþã de muncã din agriculturã în industrie. Factorul demografic a favorizat
în aceste þãri creºterea mai mult decât în Occident, deoarece în majoritatea acestor þãri
tranziþia demograficã era mai puþin avansatã, astfel încât sporirea duratei medii de viaþã a
condus la mãrirea temporarã a ponderii populaþiei active în raport cu populaþia dependentã
economic. De asemenea, în cele mai multe dintre aceste þãri rezerva de forþã de muncã
ocupatã în agriculturã era foarte mare la începutul perioadei postbelice, iar economiile de
scalã realizate prin trecerea la mari exploataþii agricole lucrate cu ajutorul unui numãr
crescând de utilaje mecanizate au îngãduit obþinerea unor producþii superioare de cãtre un
numãr mai mic de producãtori. Având în vedere nivelurile relativ scãzute de pornire, în
majoritatea þãrilor socialiste a fost nevoie de un amplu efort educaþional, care a permis
eliminarea analfabetismului, atragerea unui numãr sporit de tineri în învãþãmântul secundar
ºi ridicarea nivelului de competenþã tehnologicã al populaþiei active. În pofida progreselor
realizate, din cauza persistenþei unor carenþe în pregãtirea forþei de muncã, a faptului cã
nivelul tehnologic era în general mai scãzut decât cel occidental ºi a accentului pe care
regimul îl punea pe cantitate în dauna calitãþii ºi eficienþei economice, nivelul productivitãþii
muncii a rãmas sensibil mai mic în economiile socialiste comparativ cu cele ale þãrilor
capitaliste dezvoltate. De aceea, creºterea economicã a fost obþinutã cu un consum foarte
mare de resurse, iar succesul relativ obþinut în sporirea produsului intern brut (sã ne
amintim faptul cã acesta a crescut în anii 1950-1973 cu o medie anualã de 4,86% în cele
ºapte state socialiste din Europa Central-Rãsãriteanã faþã de 4,84% în URSS ºi 4,79% în
29 state capitaliste europene; creºteri peste medie au fost realizate de statele iniþial mai slab
dezvoltate, cum ar fi Bulgaria ºi România) a fost sensibil mai redus atunci când se are în
vedere produsul intern brut pe locuitor (rate medii de 3,81% în cele 7 state socialiste ºi
3,35% în Uniunea Sovieticã faþã de 4,05% anual în cele 29 de state capitaliste).

Sectoarele motor ale economiei au fost ºi ele deosebite în þãrile socialiste faþã de cele
din þãrile capitaliste. Doctrina economicã socialistã atribuia un rol decisiv dezvoltãrii
industriei, iar în cadrul acesteia mai ales industriilor producãtoare de mijloace de producþie
(metalurgie, construcþii de maºini, sectorul energetic etc.). Alocarea de resurse în folosul
acestor sectoare a fost atât de disproporþionatã în primii ani ai regimurilor socialiste, astfel încât
a condus la serioase dezechilibre; pe de altã parte, deºi mai întâi Hruºciov ºi apoi tentativele
de reformã din sistem din anii �60 au condus la o uºoarã redresare a ponderii investiþiilor
alocate agriculturii ºi industriilor producãtoare de mijloace de consum, acestea nu au pus
sub semnul îndoielii primatul marii industrii grele. Nu în cele din urmã, serviciile au
cunoscut o dezvoltare contradictorie � au sporit considerabil serviciile publice din domeniul
educaþiei, sãnãtãþii, transportului ºi administraþiei comunale, s-a extins într-o oarecare
mãsurã comerþul ºi au rãmas relativ precare serviciile financiare ºi cele dedicate timpului
liber; per total însã, nivelul de dezvoltare a serviciilor a rãmas sensibil inferior celui din
þãrile capitaliste europene. Astfel, ponderea serviciilor în produsul intern brut al þãrilor
socialiste s-a menþinut � cu modeste creºteri, respectiv scãderi în diversele state, la niveluri
sensibil sub 30% (exceptând Iugoslavia, care însã a fost ºi þara socialistã cea mai deschisã
spre exterior dupã 1948)15. Prin structura relativ arhaicã a economiei, caracterizatã de
supradimensionarea industriei producãtoare de mijloace de producþie, de consumuri ridicate
de resurse ºi de o relativã subdezvoltare a serviciilor, þãrile socialiste tindeau sã reproducã

15. Handbuch: VI, 96 (capitol de Wolfram Fischer).
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în a doua jumãtate a secolului XX un model de dezvoltare care în þãrile mai avansate fusese
modern la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în prima jumãtate a secolului XX.

Anul 1973 este considerat pe plan mondial a marca sfârºitul perioadei de creºtere
acceleratã ºi începuturile unei perioade de dificultãþi economice pentru majoritatea þãrilor
lumii16. De obicei, intrarea în recesiune a economiei mondiale este legatã de ºocul petrolier
din 1973, când producãtorii grupaþi în OPEC au mãrit preþul petrolului, care a crescut în
câteva luni de la puþin peste 3 dolari barilul la peste 12 dolari barilul. Dincolo de
circumstanþele concrete ale ºocului petrolier (cum ar fi legãtura sa cu rãzboiul israeliano-arab
din octombrie 1973, embargoul arab împotriva statelor care susþineau Israelul ºi dorinþa
producãtorilor de a-ºi redresa veniturile erodate de devalorizarea dolarului dupã 1971),
acesta, împreunã cu creºterile ulterioare de preþ, a marcat pe plan mondial trecerea de la o
epocã a petrolului ieftin la una a petrolului scump ºi totodatã volatil în ceea ce priveºte
preþul ºi condiþiile de achiziþie. Istoricii economiei avertizeazã însã cã recesiunea mondialã
începutã în 1973 nu a fost cauzatã doar de ºocul petrolier. În fapt, în mai multe þãri
fenomene de încetinire a creºterii economice apãruserã încã de la sfârºitul anilor �60,
creºterile salariale de dupã 1968 reduseserã profitabilitatea mai multor industrii ºi semnalau
erodarea consensului social postbelic, iar dezechilibrele balanþelor de plãþi externe condu-
seserã deja la abandonarea convertibilitãþii în aur a dolarului în 1971 ºi la prãbuºirea
practicã a sistemului monetar instituit de conferinþa de la Breton Woods.

Problematica crizei economice începute în 1973 este complexã. Ea poate fi studiatã din
mai multe perspective: cea a recesiunilor care au lovit principalele economii ale lumii în
anii 1974-1975 ºi 1981-1983, cea a constrângerilor impuse de noua conjuncturã economicã
mondialã ºi a adaptãrilor la aceste constrângeri, precum ºi cea a trecerii pe plan mondial la
o nouã fazã de creºtere economicã, mai lentã decât cea din anii 1945-1973 ºi bazatã mai
mult pe servicii decât pe industrie.

Strict statistic, în majoritatea þãrilor europene impactul celor douã recesiuni succesive din
anii 1974-1975 ºi 1981-1983 asupra produsului intern brut a fost mai degrabã moderat: unele
þãri au continuat creºterea economicã, altele au cunoscut scãderi ale produsului intern brut de
câteva procente, recuperate rapid în anii urmãtori17. Efectele economice ºi sociale au fost însã
mult mai mari. Fenomenele de penurie au determinat adoptarea unor mãsuri de limitare ºi
raþionalizare a consumurilor energetice. Creºterea preþului petrolului ºi rolul major al acestuia în
asigurarea resurselor energetice au generat presiuni inflaþioniste, iar în multe þãri capitaliste
europene rata medie anualã a inflaþiei pe deceniul 1973-1983 a depãºit 10% (campioanã fiind
Portugalia cu o inflaþie de 22,6% anual, în timp ce la polul opus s-au aflat Elveþia cu 4,3% ºi
RFG cu 4,9% anual)18. Rentabilitatea multor întreprinderi ºi activitãþi economice a fost sever
afectatã, iar ºomajul a crescut semnificativ, marcând astfel trecerea de la epoca ocupãrii
cvasicomplete a forþei de muncã la o perioadã de ºomaj structural relativ ridicat (spre 10% în
medie europeanã, dar cu variaþii de la o þarã la alta ºi cu scãderi modeste în perioadele de
creºtere economicã). Cheltuielile sociale ºi povara facturii petroliere au fãcut ca multe state sã se
confrunte cu deficite bugetare ºi cu sporuri considerabile ale datoriei publice. În fine, în
majoritatea þãrilor a avut loc o încetinire semnificativã a creºterii productivitãþii muncii.

16. Pentru problematica crizei economice din 1973 am folosit îndeosebi Crafts, Toniolo 1996:
25-27, Bairoch 1997: III, 151-183, Aldcroft, Sutcliffe 1999: 221-278, Crouzet 2000: 362-383.

17. Cf. Maddison 2003: 52-53, 57, 99. Excepþiile sunt Elveþia ºi Portugalia în 1974-1975 ºi
Polonia în 1980-1981, dar în ultimele douã þãri scãderile au fost amplificate de tulburãrile
generate de revoluþia portughezã din aprilie 1974 ºi respectiv de Solidarno�æ.

18. Maddison 1995: 84.
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În 1983 majoritatea þãrilor occidentale au reuºit sã depãºeascã nu numai recesiunea
determinatã de al doilea ºoc petrolier, ci ºi unele dintre consecinþele economice ale primului
ºoc petrolier. Succesul s-a datorat în mare mãsurã concentrãrii eforturilor pe combaterea
inflaþiei, cu preþul împingerii în plan secund a mãsurilor de stimulare a creºterii economice
ºi de ocupare a forþei de muncã. Noua ordine de prioritãþi a fost evidenþiatã mai întâi de
instituirea Sistemului Monetar European (1979) ºi apoi de stabilirea prin Tratatul de la
Maastricht (1992) a unor criterii severe în ceea ce priveºte disciplina financiarã a statelor
membre. Pe de altã parte, pe plan mondial preþul petrolului, care a atins un maxim anual de
37 dolari barilul în 1980, a început sã scadã, mai întâi lent, apoi accelerat în 1985-1986,
ceea ce evident a avantajat þãrile importatoare. Relansarea creºterii economice a cuprins
cea mai mare parte a þãrilor occidentale, dar ritmurile de creºtere au fost mai mici decât în
anii 1950-1973. Încetinirea creºterii economice poate fi observatã ºi atunci când comparãm
anii de vârf din cele douã perioade la nivel mondial (produsul global brut a sporit cu
4,6% în 1984 faþã de 7,3% în 1964) sau la nivelul Europei Apusene (4,3% în 1976 ºi 4%
în 1988 faþã de 6,4% în 1960)19, ºi atunci când comparãm ratele medii de creºtere ale
produsului intern brut (pe ansamblul Europei Apusene acesta a crescut în medie cu 4,86% pe
an în 1950-1973 ºi cu numai 2,21% în 1973-2001)20. Mai mult, la nivelul produsului intern
brut total, rata de creºtere a Europei Apusene a fost depãºitã dupã 1973 de ratele medii de
creºtere ale tuturor celorlalte continente, singura grupare de þãri faþã de care creºterea
vest-europeanã a fost superioarã fiind fostele state socialiste21. Europa Apuseanã a evoluat
ceva mai bine la creºterea PIB/locuitor, unde rata sa medie de 1,88% anual depãºea media
mondialã (1,41%), fiind practic egalã cu creºterea din Statele Unite (1,86%) ºi mai micã
decât cea din Japonia (2,14%) ºi media celorlalte þãri asiatice (3,55%)22. Privind aceastã
încetinire a creºterii din perspectiva duratei lungi, Nicholas Crafts ºi Gianni Toniolo conchid cã
performanþa de dupã 1973 a fost totuºi mai bunã decât ar rezulta la o primã privire, deoarece:
�(1) perioada 1950-1973 a fost cu adevãrat excepþionalã în procesul creºterii economice moderne,
(2) bilanþul creºterii ulterioare nu prea poate fi considerat nesatisfãcãtor�23. La rândul sãu,
referindu-se la situaþia de la nivel mondial, Angus Maddison considerã: �În cadrul epocii
capitaliste, se pot distinge 5 faze de dezvoltare.«Epoca de aur», 1950-1973, a fost de departe
cea mai bunã în ceea ce priveºte performanþa creºterii economice. Epoca noastrã, începând
din 1973 (în continuare denumitã «ordinea neoliberalã») a fost a doua [în aceastã ierarhie]�24.

Rãspunsurile la sfidãrile crizei economice au fost diferite în þãrile occidentale comparativ
cu þãrile socialiste. În Occident a avut loc o restructurare a economiei25. Au fost realizate
importante economii de energie, a scãzut ponderea industriei ºi s-au dezvoltat serviciile. Au fost
aplicate mãsuri de liberalizare a economiei, inclusiv a fluxurilor financiare internaþionale.

19. Maddison 2003: 236.
20. Maddison 2003: 260.
21. Astfel, rata medie vest-europeanã de 2,21% anual este mai micã decât cea a Statelor Unite

(2,94%), a Japoniei (2,71%), a celorlalte þãri asiatice (5,41%), a Americii Latine (2,89%) ºi
chiar a Africii (tot 2,89%); în aceeaºi perioadã micile þãri foste socialiste din Europa
Central-Rãsãriteanã au crescut în medie cu numai 1,01%, Uniunea Sovieticã ºi statele succesoare
acesteia au scãzut în medie cu 0,42%, iar rata mondialã de creºtere a fost de 3,05% (Maddison
2003: 260).

22. Maddison 2003: 263.
23. Crafts, Toniolo 1996: 2.
24. Maddison 2001: 125.
25. Pentru problematica dezvoltãrii recente a economiilor occidentale, acolo unde nu este indicatã

altã sursã am folosit informaþiile din Bairoch 1997: III, 349-464, 528-545, 593-630.
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A fost redusã dimensiunea sectorului de stat printr-o serie de privatizãri ºi a slãbit puterea
sindicatelor. Au fost întemeiate noi întreprinderi, mai mici ºi mai flexibile, iar productivitatea
muncii a început din nou sã creascã mai repede dupã încetinirea din anii �80. Un rol
important l-au avut noile tehnologii, mai ales în domeniul informaticii, microelectronicii ºi
biotehnologiilor. Capacitãþile productive au crescut atât de mult, încât problema a devenit
mai degrabã valorificarea produselor decât realizarea lor efectivã. Nu în cele din urmã,
reducerea natalitãþii ºi prelungirea duratei medii de viaþã au condus la îmbãtrânirea relativã
a populaþiei, ceea ce a dus la sporirea cheltuielilor alocate pentru îngrijirea sãnãtãþii ºi pune
sub semnul întrebãrii sustenabilitatea sistemelor de protecþie socialã.

În þãrile socialiste, criza a lovit mai târziu ºi restructurarea a fost ratatã26. Impactul
întârziat al crizei s-a datorat faptului cã Uniunea Sovieticã era principalul furnizor de
resurse energetice pentru þãrile socialiste aflate sub influenþa sa, iar adaptarea sovieticilor la
creºterea mondialã a preþului petrolului s-a realizat doar parþial ºi cu o întârziere de câþiva
ani. În plus, majoritatea micilor state socialiste din Europa Central-Rãsãriteanã au profitat de
destinderea survenitã în relaþiile Est-Vest în anii �70 pentru a încerca o politicã de creºtere
bazatã pe credite ºi pe importuri tehnologice din Occident. Principial, aceastã politicã era
corectã, în sensul cã resursele extensive ale creºterii economice care funcþionaserã în
primele decenii postbelice se epuizau ºi era nevoie de trecerea la o dezvoltare economicã
intensivã, bazatã pe cele mai noi tehnologii. În practicã însã, sistemul socialist s-a dovedit
incapabil sã integreze eficient importurile de tehnologie din Occident în procesele sale de
producþie, cazurile de risipã ºi investiþii eºuate fiind extrem de numeroase; în consecinþã,
þãrile socialiste �nu au putut sã reînnoiascã bazele tehnologice ale vechilor ramuri industriale�27

ºi, de asemenea, s-au dovedit incapabile sã dezvolte noile tehnologii, ceea ce a fãcut ca
decalajul tehnologic faþã de economiile capitaliste dezvoltate sã se mãreascã. În consecinþã,
îndatorarea ºi recursul la tehnologii occidentale au permis continuarea creºterii economice
ºi ridicarea nivelului de trai în anii �70, dar ºi evitarea de cãtre conducerile politice a
reformelor ce se impuneau. La începutul anilor �80, în condiþiile creºterii costului facturii
energetice (preþurile de livrare solicitate de Uniunea Sovieticã s-au apropiat de nivelurile
mondiale) ºi ale înãspririi condiþiilor de acordare a creditelor pe piaþa mondialã, þãrile
socialiste au cunoscut serioase probleme în rambursarea datoriilor ºi asigurarea continuãrii
proceselor economice. În cele mai multe þãri au avut loc reduceri ale nivelului investiþiilor,
ceea ce a micºorat ºi mai mult posibilitãþile de adaptare la noile condiþii economice.
Deosebit de gravã a fost neglijarea agriculturii (cu excepþia poate a Ungariei), care a generat
în unele þãri fenomene de penurie alimentarã. Totodatã, transferul de forþã de muncã
dinspre agriculturã spre industrie ºi servicii a încetinit (iar în unele þãri chiar a încetat), ceea
ce anula una dintre sursele importante de creºtere economicã din perioada anterioarã. În
unele þãri au existat tentative de reformã economicã, dar acestea au fost relativ timide ºi au
fost blocate de rigiditãþile sistemului politic ºi economic socialist. Pânã la urmã, falimentul
economic ºi incapacitatea de a susþine competiþia politico-militarã cu Statele Unite l-au
determinat pe Mihail Gorbaciov sã încerce o restructurare economicã (perestroika) ºi politicã
a sistemului socialist. Reformele economice au întârziat însã sã-ºi arate roadele, rigiditatea
sistemului s-a dovedit prea mare, iar populaþia era prea puþin dispusã sã mai aºtepte
rezultatele îndoielnice ale încercãrilor de a reforma un sistem perceput ca nedrept ºi
falimentar. Au urmat, cu rezultatele cunoscute, prãbuºirea sistemului socialist ºi destrãmarea

26. Prezentarea impactului crizei în þãrile socialiste europene se bazeazã mai ales pe informaþiile
din Wallace, Clarke 1986: 115-133, Kornai 1992, Aldcroft, Morewood 1995: 156-205,
Berend 1996: 222-253, Bairoch 1997: III, 328-345, Crouzet 2000: 405-418.

27. Berend 1996: 197.
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Uniunii Sovietice (ca ºi a Iugoslaviei ºi ulterior a Cehoslovaciei) în anii 1989-1991. Trecerea
la sisteme politice democratice nu a rezolvat imediat problemele inadecvãrii structurilor
economice ºi sociale la cerinþele economiei postindustriale. În majoritatea þãrilor central-est
europene a survenit mai întâi o prãbuºire a vechilor structuri economice, urmatã de procese
de privatizare ºi de edificare a instituþiilor economiei de piaþã. Sub impactul deschiderii spre
comerþul internaþional ºi al investiþiilor de capital strãin a avut loc o restructurare masivã a
întregii economii, care a condus ºi în þãrile foste socialiste la scãderea relativã a ponderii
industriei ºi la dezvoltarea rapidã a serviciilor. Dar marea ºansã a majoritãþii acestor þãri a
fost cea a aderãrii la Uniunea Europeanã, care a oferit o perspectivã ºi un cadru favorabil
pentru dezvoltarea lor economicã la începutul secolului XXI.

Nu este posibil sã ne detaliem acum caracteristicile noii faze a dezvoltãrii economice în
care a intrat omenirea începând cu ultimele decenii ale secolului XX. Vom aminti doar cã
dezvoltarea economicã de tip postindustrial a implicat o rãsturnare radicalã a raporturilor
dintre marile sectoare ale economiei, respectiv impunerea primatului serviciilor ºi trecerea
în plan secund a industriei, concomitent cu reducerea gradualã a ponderii agriculturii, deºi
productivitatea muncii din agriculturã a continuat sã creascã spectaculos28. Pe ansamblul
þãrilor capitaliste dezvoltate, ponderea forþei de muncã ocupate în agriculturã a coborât la
sfârºitul secolului XX la sub 5%, cea a persoanelor ocupate în industrie a ajuns în jurul a 30%,
iar serviciile ocupau aproape douã treimi din populaþia activã; fostele þãri socialiste au evoluat
cu o anumitã întârziere în aceeaºi direcþie, astfel încât într-un viitor apropiat s-ar putea ca
producþia agricolã sã fie asiguratã de doar 1-2% din populaþie, cea industrialã de sub 20%,
iar forþa de muncã angajatã în servicii sã ajungã la circa 80%. Progresul ºtiinþei ºi inovaþiile
au permis sporuri de productivitate care reduc considerabil nevoia de forþã de muncã. Pe
lângã ºomaj, au proliferat formele de muncã parþialã ºi flexibilã. În acelaºi timp, la nivelul
bugetelor de consum a scãzut ponderea alimentaþiei ºi a vestimentaþiei ºi a sporit ponderea
cheltuielilor socioculturale legate de petrecerea timpului liber. Unii dintre acceleratorii
dezvoltãrii au fost schimburile internaþionale, integrarea europeanã ºi procesul mai amplu al
globalizãrii, favorizat de dezvoltarea comunicaþiilor, de expansiunea fãrã precedent a
operaþiunilor financiare ºi de acþiunea globalã a marelui capital transnaþional. Unele riscuri
ale acestui tip de dezvoltare au fost evidenþiate de criza economicã din anii 2007-2010, altele
þin de evoluþiile demografice pe termen lung ºi mai ales de implicaþiile îmbãtrânirii populaþiei
(Europa este mai avansatã în aceastã direcþie decât majoritatea celorlalte pãrþi ale lumii),
precum ºi de tendinþele de atomizare a indivizilor, care renunþã la interacþiunea socialã
directã ºi preferã tot mai mult refugiul în domeniul comunicãrii virtuale.

Cum s-a reflectat dezvoltarea postbelicã a lumii în ceea ce priveºte decalajele economice? La
nivel mondial, deosebirile dintre produsul intern brut pe locuitor al principalelor regiuni ale lumii
s-au mãrit pe ansamblul epocii postbelice. Dacã anii 1950-1973 au reprezentat o perioadã de
relativã convergenþã, raportul dintre macroregiunea cea mai bogatã ºi cea mai sãracã scãzând de
la 15:1 în 1950 la 13:1 în 1973, dupã 1973 evoluþia a fost mai degrabã divergentã, astfel încât în
2001 raportul era deja aproape 19:129. ªi la nivel european anii 1950-1973 au constituit o perioadã
în care au prevalat tendinþele de convergenþã, þãrile rãmase în urmã reuºind în general sã recupereze

28. Bairoch 1997: III, 378-387. Date pentru contribuþia diverselor sectoare la produsul intern
brut al diverselor þãri în Mitchell 2003: 929-934.

29. Maddison 2001: 125-126; Maddison 2003: 262. Între þãrile individuale, decalajele sunt mult
mai mari. Astfel, potrivit Bãncii Mondiale VNB/locuitor a fost în anul 2008 de 64.320 dolari
internaþionali în Luxemburg ºi 290 de dolari internaþionali în Republica Democratã Congo, ceea
ce înseamnã un raport de peste 221:1 (http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/
Resources/GNIPC.pdf, accesat la 02.02.2010).
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o parte din decalajele faþã de þãrile cele mai dezvoltate, în timp ce dupã 1973, în pofida unor
realizãri recuperatorii ºi a politicilor de coeziune ale Uniunii Europene, discrepanþele au sporit din
nou30. Astfel, potrivit datelor Bãncii Mondiale, în anul 2008 Luxemburgul avea un venit naþional
pe locuitor la paritatea puterii de cumpãrare de 64.320 de dolari internaþionali, iar Republica
Moldova, aflatã pe ultimul loc în Europa, de doar 3.210 dolari internaþionali31; raportul era astfel
mai mare de 20:1. În interiorul Uniunii Europene decalajul maxim dintre state (Luxemburg
vs Bulgaria) era de aproape 6,7:1, dar dacã mãsurãm raporturile la nivel substatal, considerând
regiunile de dezvoltare (NUTS), atunci diferenþa maximã dintre regiunea cea mai prosperã (Inner
London) ºi cea mai sãracã (nord-vestul Bulgariei) a fost în 2007 de peste 13:132. Aceste discrepanþe
ne avertizeazã cã, atât la nivel mondial, cât ºi în interiorul Europei reducerea decalajelor prin
depãºirea subdezvoltãrii relative rãmâne încã în mare mãsurã o sarcinã a viitorului.

IV.2. Experimentul dezvoltãrii socialiste în România

IV.2.1. Pre-concepþii

Raportarea societãþii româneºti la moºtenirea economicã a perioadei comuniste este puternic
marcatã de diviziunile politice ºi ideologice de dupã 1989. În consecinþã, atât judecãþile de
ansamblu, cât ºi strategiile discursive sunt diferite ºi în multe privinþe divergente.

Un prim grup de interpretare este reprezentat de exponenþii puterii instituite dupã revoluþia
din decembrie 1989. În mod firesc, aceºtia au acuzat �greaua moºtenire� economicã lãsatã de
regimul Ceauºescu, �dezvoltarea haoticã, neraþionalã a economiei, irosirea unor mari valori din
avuþia naþionalã în investiþii costisitoare ºi neeficiente, necorelãri grave în diverse ramuri ale
industriei ºi ale economiei în ansamblu�, care �constituie surse de mari greutãþi ºi premise
obiective pentru instabilitate pe termen îndelungat�33. Aceastã retoricã era cu atât mai persuasivã
în primele luni de dupã revoluþie, cu cât ea fãcea apel la nemulþumirile încã vii pe care populaþia
le acumulase în anii �80. Pe de altã parte, focalizarea criticii asupra rolului nociv al lui Nicolae
Ceauºescu permitea exponenþilor acestui curent de interpretare sã evite discuþia mai complicatã
cu privire la rolul regimului comunist în ansamblul sãu, ºi mai ales contrazicerea memoriei mai
degrabã pozitive pe care o aveau mulþi oameni despre situaþia economicã din anii �60-�70.

O a doua direcþie de interpretare a venit de la adversarii lui Ion Iliescu. Aceºtia i-au
acuzat pe Ion Iliescu ºi pe adepþii sãi cã sunt �neocomuniºti� ºi cã, negându-l doar pe
Ceauºescu, încearcã de fapt sã perpetueze cât mai mult din regimul comunist. În efortul lor
de a blama regimul comunist în ansamblul sãu, ei s-au concentrat însã mult mai mult asupra
laturii politice, asupra faptului cã regimul comunist fusese impus cu forþa de cãtre sovietici
ºi asupra represiunii de la sfârºitul anilor �40 ºi din anii �50. În cadrul acestei argumentaþii,

30. Crafts, Toniolo 1996: 27-31. Vezi de asemenea Iancu 2008.
31. http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf (accesat 02.02.2010).
32. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_European_Union#Richest_.26_Poorest_NUTS-2_

Regions_.28GDP_PPP_2007.29 (accesat 02.02.2010).
33. Iliescu 1995: 59 (cuvântare þinutã la 7 ianuarie 1990). Având în vedere faptul cã starea

economicã dezastroasã a þãrii ºi �subminarea economiei naþionale� constituiserã capete de
acuzare împotriva lui Nicolae Ceauºescu ºi a Elenei Ceauºescu, noua putere a alcãtuit ºi o
comisie, intitulatã Comisia pentru studierea ºi evaluarea fenomenelor de subminare a economiei
naþionale a României în perioada de dictaturã, care ºi-a focalizat criticile asupra ultimei
perioade a regimului comunist (Ionete 1993).
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problematica economicã a fost iniþial complet marginalã; ulterior, criticile s-au concentrat
asupra deteriorãrii situaþiei economice din perioada de dupã revoluþie, consideratã o dovadã
a gestiunii proaste a guvernelor postdecembriste34. Nu în cele din urmã, eforturile de a
valoriza perioada precomunistã ca o epocã de normalitate, spre ale cãrei valori ºi instituþii
românii trebuiau sã aspire sã se întoarcã, a condus ºi la un anumit efort de a considera
perioada interbelicã drept o �epocã de aur� economicã, superioarã comunismului.

Dezamãgirile faþã de evoluþiile din anii �90 au alimentat un al treilea curent de interpretare,
de nostalgie faþã de epoca comunistã. În cadrul acestui curent s-au regãsit variate categorii
de nemulþumiþi ai tranziþiei postcomuniste, de la persoane care se maturizaserã/afirmaserã în
perioada de relativã deschidere a regimului comunist ºi care reacþionau polemic faþã de
negãrile globale a ceea ce era o parte crucialã a biografiei lor, pânã la membri ai sistemului
de putere naþional-comunist. Adepþii acestui curent recunosc cã în sistemul socialist existaserã
ºi unele disfuncþionalitãþi, dar insistã pe faptul cã bilanþul de ansamblu al perioadei comuniste
a fost pozitiv ºi pe critica virulentã a declinului din anii de dupã 1989. Pentru a ilustra tezele
prestabilite, adepþii acestui curent au preferat în comparaþii anul 1980 ultimilor ani ai regimului
comunist ºi indicatorii fizici celor valorici. Manipularea informaþiei statistice atinge culmi
greu egalabile atunci când, dupã ce se aminteºte cã România ºi Norvegia aveau în 1980 un
produs naþional brut foarte apropiat valoric (57,6 miliarde de dolari faþã de 57,3 miliarde de
dolari) � fãrã a se pomeni faptul cã populaþia Norvegiei era de cinci ori mai micã decât a
României, ceea ce înseamnã cã produsul naþional brut pe cap de locuitor era de cinci ori mai
mare în Norvegia decât în România � se insistã pe faptul cã în România aportul industriei era
mai mare decât în Norvegia (36,9 miliarde de dolari faþã de 23,4 miliarde dolari) ºi se adaugã
cu mândrie cã ºi �comparaþia cu þãri dezvoltate cum sunt Finlanda ºi Austria, este în favoarea
României, din punctul de vedere menþionat mai sus�35; autorii par sã nu ºtie faptul elementar
cã în economiile dezvoltate ponderea serviciilor a depãºit-o pe cea a industriei, ºi cã, prin
urmare, nivelul superior al producþiei industriale nu este neapãrat un indicator de superioritate
economicã, ci mai degrabã un indiciu al întârzierii în dezvoltarea sectorului serviciilor ºi în
adaptarea la dezvoltarea de tip postindustrial.

Aceste trei linii de interpretare, conturate încã de la începutul anilor �90, s-au menþinut
cu minime modificãri pânã în primii ani ai mileniului III. Divergenþa interpretãrilor este
reflectatã ºi de sondajul realizat de noi în 2002.

Tabelul IV.3. Ierarhizarea perioadei 1944-1989 în istoria economicã a României

34. Astfel, Corneliu Coposu era convins de faptul cã �noi avem obligaþia de a schimba aproape
integral, nu numai tehnologia noastrã dar ºi zestrea noastrã industrialã, pentru cã cele mai
multe maºini ºi unelte cu care se lucreazã în economia româneascã sunt de mult depãºite�
(1993: 146), dar îºi concentra esenþialul criticilor pe neprofesionalismul guvernanþilor de
dupã 1990, care, prin amatorismul ºi lipsa lor de prevedere, ca ºi prin judecata lor �limitatã
la concepþiile marxist-leniniste�, au provocat þãrii ºi populaþiei un traumatism economic ce
�putea fi foarte bine evitat� (Coposu 1993: 142).

35. Starea 1996: 55.

 Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 
Studenþi la istorie (% din respondenþi)  16,7 20 25 38,3 

Profesori de istorie (% din respondenþi) ... 50 30 20 
Profesori de alte specialitãþi 

(% din respondenþi)  
... 80 10 10 

Elevi de liceu (% din respondenþi) 25 12,5 50 12,5 
Total general (% din total respondenþi) 12,1 34,5 26,7 26,7 
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Se remarcã îndeosebi ambiguitatea opþiunilor profesorilor; aceºtia se feresc sã punã
perioada comunistã pe locul I, rezervat conformist epocii interbelice, dar cei mai mulþi par
totuºi sã aibã o pãrere mai degrabã bunã despre comunism; în schimb, o majoritate relativã
dintre studenþii la istorie considerau cã perioada comunistã a fost cea mai neperformantã din
istoria României.

Sondajul reflectã ºi unele clivaje generaþionale, dar este insuficient pentru fundamentarea
unor concluzii legate de acestea. Totodatã, cercetãrile de istorie oralã evidenþiazã nu numai
felul cum impresiile perioadei postcomuniste determinã elementele reþinute în memoria
referitoare la perioada comunistã, ci ºi felul cum multe elemente ale acesteia sunt estompate
la numai câþiva ani dupã 1989. Astfel, oamenii îºi mai aduc aminte de lipsurile din ultimii ani
ai regimului comunist, dar tind sã le povesteascã fãrã îndârjirea din acei ani sau din primele
luni de dupã revoluþie, ºi exprimã chiar nostalgia unei anume egalitãþi economico-sociale, ceea
ce este o clarã reacþie la polarizarea economicã din perioada postcomunistã36.

Odatã cu trecerea timpului, interesul social pentru bilanþul economic al regimului comunist
tinde mai degrabã sã scadã decât sã sporeascã. Îmbunãtãþirea de ansamblu a situaþiei economice
dupã anul 2000 ºi mai ales fenomenul migraþiei masive la muncã în þãrile dezvoltate fac ca
opiniile nostalgice despre performanþele economice din anii �60-�70 sã devinã minoritare,
aparþinând aproape exclusiv unei generaþii care la data publicãrii acestei cãrþi se apropie de
finalul vieþii active profesional. Pe de altã parte, dupã ce într-o primã fazã studiile referitoare la
regimul comunist se focalizaserã mai ales asupra represiunii din faza stalinistã a acestuia, în
ultimii ani se poate observa o creºtere a interesului pentru anii �80, stimulatã mai ales de
intelectualii marcaþi existenþial de ultimul deceniu al comunismului37. Aceastã recuperare,
promovatã mai mult de scriitori ºi eseiºti decât de istoricii profesioniºti, deºi alimentatã ºi de o
componentã subconºtient nostalgicã, are la bazã respingerea încrâncenatã a regimului Ceauºescu
ºi evidenþierea absurditãþilor acestuia, care genereazã o senzaþie involuntarã de exotism în
contextul discursiv al începutului de secol XXI. În fine, deºi cu mize mai degrabã simbolice
decât pragmatic politice, disputele dintre adepþii ºi adversarii lui Ion Iliescu continuã chiar ºi
dupã încetarea ultimului mandat de preºedinte al acestuia (2004), dar nu mai ating aproape deloc
problematica performanþei economice a regimului comunist. Simptomatic, Raportul Comisiei
Prezidenþiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (cunoscut sub numele �Raportul
Tismãneanu�), alcãtuit în anul 2006 la solicitarea preºedintelui Traian Bãsescu ºi prezentat public
Parlamentului de cãtre acesta, acordã problematicii economice un rol cu totul marginal: astfel,
proceselor economice (inclusiv colectivizãrii agriculturii ºi aspectelor represive ale acesteia) le
sunt alocate doar 45 de pagini din peste 80038. Mai mult, deºi Raportul a stârnit numeroase
controverse politico-ideologice, partea despre economie nu a provocat nici un fel de reacþie
criticã sau laudativã, trecând practic neobservatã în tumult. La fel de puþin sunt discutate
problemele economice ºi în sintezele de istorie a României care cuprind ºi perioada comunistã.
Desigur, aceste lucrãri menþioneazã restructurarea comunistã a economiei (naþionalizarea ºi
cooperativizarea, eventual ºi trecerea la dezvoltarea planificatã), dar apoi nu se mai referã la
problematica economicã decât cel mult atunci când discutã cauzele prãbuºirii regimului la
sfârºitul anilor �8039. La rândul lor, sintezele dedicate comunismului românesc evitã analizele

36. Corduneanu 2003: 270-273, 276-277.
37. Reprezentative pentru acest curent de recuperare sunt volumele colective Cernat, Mitchievici,

Manolescu, Stanomir 2004-2008 ºi Neculau 2004.
38. CPADCR 2007: 213-257.
39. Cf. Constantiniu 1999: 490-492; IstRO 2002: 434-436 (capitol de Dennis Deletant).

Problematica economicã este în mai mare mãsurã integratã naraþiunii de ansamblu în IRC:
617-675 (capitol de Cosmin Popa).
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economice, ºi îºi concentreazã demersul asupra aspectelor politice ºi ideologice40. Analizele
realizate de cãtre economiºti41 ºi de cãtre sociologi42 n-au fost cu adevãrat receptate de cãtre
istorici sau de cãtre publicul cultivat mai larg decât cercul îngust al specialiºtilor. În aceste
condiþii, sunt ºanse ca ºi încercarea recentã a lui Vladimir Pasti de a discuta perioada
socialistã ca una dintr-un ºir de tranziþii eºuate din ultimele douã secole ale istoriei româneºti
ºi de a evalua performanþa regimului comunist prin intermediul criteriului prosperitãþii
(definitã social, nu doar economic)43, sã fie la fel de puþin receptatã.

În concluzie, nivelul pre-concepþiilor cu privire la istoria economicã a României în
timpul regimului comunist este redus. Desigur, existã un consens asupra faptului cã anii
imediat postbelici au fost dificili, cã sistemul a fost hipercentralizat, cã în anii �60-�70 a avut
loc un proces de creºtere economicã, ºi cã în anii �80 România a intrat într-o perioadã de
crizã ºi de lipsuri economice care au contribuit la prãbuºirea regimului în 1989. Dincolo
însã de aceastã naraþiune de bazã, ca ºi de crâmpeiele de memorie vie la care apeleazã
oamenii care au trãit pe pielea lor comunismul, nivelul de cunoaºtere este redus. Ca atare,
istoria economicã a României din timpul regimului comunist aºteaptã încã sã fie scrisã.

IV.2.2. Bilanþ statistic

Orice bilanþ statistic al dezvoltãrii economice a României în perioada comunistã poate fi
fãcut fie din perspectiva paharului pe jumãtate plin, fie din perspectiva paharului pe jumãtate
gol. Cei care doresc sã vadã numai realizãrile comunismului aduc în discuþie mai ales
creºterile producþiei ºi îmbunãtãþirile anumitor indicatori sociali. Câteva exemple44: în
raport cu începutul perioadei comuniste, în 1989 România producea de 25 de ori mai multã
energie electricã pe cap de locuitor (3.276 kWh faþã de 130 kWh în 1950), de 18 ori mai mult
oþel (623 kg pe cap de locuitor faþã de 34 kg în 1950), de 2,5 ori mai multe cereale (794 kg
pe locuitor faþã de 316 kg pe locuitor în 1950), avea un numãr sensibil mai mare de locuinþe
cu dotãri moderne, iar mortalitatea infantilã scãzuse de peste 4,3 ori (de la 116,7 copii
decedaþi pânã la un an la 1.000 de nãscuþi vii în 1950, la 26,9� în 1989).

Pe de altã parte, dacã privim lucrurile în context comparatist, creºterea economicã a
României în perioada socialistã nu mai este la fel de spectaculoasã precum ar sugera cifrele
din paragraful anterior. Astfel, un colectiv de economiºti care a cercetat poziþia relativã a
României în context european la sfârºitul perioadei comuniste, a constatat cã la majoritatea
indicatorilor economici România se plasa pe unul dintre ultimele locuri din Europa, în urma
nu numai a þãrilor capitaliste dezvoltate, ci ºi a majoritãþii statelor socialiste din Europa
Central-Rãsãriteanã ºi Sud-Esticã. Din multitudinea datelor statistice strânse de acest colectiv,
am selectat doar câþiva indicatori, suficient de diverºi însã pentru a oferi o imagine de
ansamblu a locului relativ al României în Europa la sfârºitul perioadei comuniste45.

40. De exemplu, Cioroianu 2005 sau Tismãneanu 2005.
41. Ionete 1993.
42. Câmpeanu 1994; Câmpeanu 2002a.
43. Pasti 2006: 82-89.
44. Datele sunt preluate din Postolache 1991: 469-471. Exemple similare pot fi date ºi dacã se

comparã perioada finalã a regimului comunist cu anul 1947 sau cu anul 1938 (Dobre 1996a;
Dobre 1996b; Grigorescu 1993).

45. O altã selecþie, cuprinzând 21 de indicatori economici ºi sociali, a fost propusã în Constantinescu
2000: 505-513 (capitol de Constantin Grigorescu).
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Tabelul IV.4. Nivelul economic al României în context european (1989)

 
Þara 

Valoarea 
adãugatã în 
industria 

prelucrãtoare 
(USD/locuitor) 

Randa-
mentul la 
cereale 
(kg/ha) 

Consumul 
mediu 

zilnic de 
calorii 
(kcal) 

Consumul 
mediu zilnic 

de proteine de 
origine 

animalã (gr) 

Autoturisme 
la 1.000 de 
locuitori 

Albania 258 2.914 3.049 20,2 ? 
Austria 3.793 5.407 3.496 64,8 366 
Bulgaria ?* 3.991 3.683 52,2 137 

Cehoslovacia ?* 4.951 3.609 63,3 138 
Danemarca 3.935 5.646 3.622 66,2 309 

Elveþia 6.736 4.541 3.565 63,8 424 
Franþa 3.655 6.101 3.449 76,1 395 

Germania (RFG) 6.690 5.715 3.464 63,8 420 
Grecia 923 3.306 3.793 57,3 143 
Irlanda 3.537 6.169 3.779 66.9 208 
Italia 2.297 3.816 3.508 57,3 303 

Iugoslavia 1.277 3.550 3.620 40,4 131 
Polonia 836 3.136 3.464 56,1 119 

Portugalia 839 1.659 3.414 49,9 202 
Regatul Unit 4.048 5.792 3.181 53,9 349 

România 778 3.109 3.252 38,3  50 
Spania 1.857 2.669 3.567 59,1 276 
Ungaria ? * 4.772 3.668 55,5 169 
URSS ? * 1.925 3.380 56,1 45 

Media europeanã 2.642 2.807 3.423 58,0 197 
Locul României  22/24 19/24 19/24 22(23)/24 23/24 

Sursa: Grigorescu 1993: 64, 71-72, 175, 176, 187; semnul întrebãrii urmat de asterisc
indicã nesiguranþa în legãturã cu cifrele indicate de sursa folositã.

Trebuie remarcat faptul cã poziþia relativã a României este ceva mai bunã la indicatori
precum consumul total de calorii (care, dupã atingerea unui anumit nivel de saturaþie
cantitativã, înceteazã sã mai fie un indicator al nivelului de trai), precum ºi la randamentul la
cereale, influenþat consistent de condiþiile naturale; în schimb, atât la valoarea producþiei
industriei prelucrãtoare, cât ºi la indicatori clasici ai nivelului de trai (cum ar fi consumul de
proteine animale), locul României este stabil în partea inferioarã a clasamentului european, la
niveluri între un sfert ºi o treime din media continentalã. În fine, dacã avem în vedere ºi locul
codaº al României la unii indicatori sociali, cum ar fi mortalitatea infantilã (în ciuda progreselor
reale, România avea în 1989 mortalitatea infantilã cea mai ridicatã din Europa dupã Albania46)
ºi speranþa medie de viaþã la naºtere (cu 71 de ani, în 1989 România se plasa pe locul 24 din
25 de þãri europene, în urma chiar ºi a Albaniei, care ajunsese la o speranþã medie de viaþã de
72 de ani47), nu trebuie sã ne mire faptul cã la cel mai sintetic indicator � Indicatorul
Dezvoltãrii Umane (IDU) � România se afla pe ultimul loc între cele 25 de þãri analizate48.

46. Grigorescu 1993: 245.
47. Grigorescu 1993: 248.
48. Grigorescu 1993: 266. România avea un indice de 0,733, fiind precedatã în clasament de

Albania � 0,791, Portugalia � 0,850, Iugoslavia � 0,857 ºi Bulgaria � 0,865; pe primul loc se
afla Norvegia cu un indice de 0,978.
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Luarea în discuþie a indicatorilor sociali complicã însã discuþia. Mai simplu este sã ne
bazãm în evaluare pe indicatorii macroeconomici clasici, respectiv sã comparãm produsul
intern brut pe locuitor al României cu cel al altor þãri europene. În lucrãrile de referinþe
gãsim diverse seturi de date, dintre care unele au la bazã produsul naþional brut calculat pe
baza cursului de schimb, iar altele au la bazã produsul intern brut calculat la paritatea
puterii de cumpãrare.

Tabelul IV.5. Nivelul economic al unor þãri europene în 1989 conform indicatorilor
economici sintetici

Þara PNB  
pe baza cursului de 

schimb (dolari americani) 

PIB  
la paritatea puterii 

de cumpãrare (PPP) 
Albania 900 4.270 
Austria 17.360 13.063 
Bulgaria 2.320 5.064 

Cehoslovacia 5.000 7.420 
Danemarca 20.510 13.751 

Elveþia 30.270 18.590 
Franþa 17.830 14.164 

Germania (RFG) 20.750 14.507 
Grecia 5.340 6.764 
Irlanda 8.500 7.481 
Italia 15.150 13.608 

Iugoslavia 2.490 5.095 
Polonia 1.760 4.770 

Portugalia 4.260 6.259 
Regatul Unit 14.570 13.732 

România 1.567 3.000 
Spania 9.150 8.723 
Ungaria 2.560 6.245 
URSS 1.732 6.270 

Media europeanã 8.298 9.207 

Sursa: Grigorescu 1993: 29-31, 264.

Dincolo de diferenþele dintre cele douã seturi de date ºi de metodologiile de calcul
deosebite care au stat la baza calculãrii lor49, concluzia este evidentã. În pofida progreselor
realizate în perioada comunistã, la sfârºitul acesteia România se afla în continuare pe unul
dintre ultimele locuri ale Europei, la concurenþã cu Albania. Este evident faptul cã în ciuda
programelor sale ambiþioase, a eforturilor fãcute de ansamblul societãþii româneºti ºi a
sacrificiilor impuse populaþiei, regimul comunist nu a reuºit sã rezolve problema subdez-
voltãrii relative a României în context european.

Înainte de a încheia acest excurs, se cuvine sã ne punem întrebarea dacã în perioada
comunistã decalajele faþã de restul Europei au crescut sau totuºi s-au micºorat. Desigur,

49. Astfel, specialiºti de la Comisia Naþionalã pentru Statisticã au considerat cã metodologia de
calcul folositã de PNUD pentru calculul paritãþii puterii de cumpãrare a condus în cazul
particular al României la subevaluarea produsului sãu intern brut (apud Constantinescu 2000:
507 � capitol de C. Grigorescu).
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în condiþiile creºterii economice rapide din perioada postbelicã o anumitã sporire în termeni
absoluþi a acestor decalaje era inevitabilã; problema cu adevãrat importantã este însã dacã
ele au crescut sau au scãzut în termeni relativi. Metoda standard ar fi aceea de a compara
datele referitoare la perioada de sfârºit a comunismului (1989) cu cele referitoare la
începutul regimului comunist (1947) sau chiar cu cele referitoare la anul 1938. Constantin
Grigorescu a realizat o asemenea comparaþie ºi a ajuns la urmãtoarea concluzie:

Potrivit datelor, ºi decalajele dintre România ºi þãrile dezvoltate au înregistrat în
intervalul 1938-1947-1989 o anumitã adâncire [�]. Venitul naþional pe locuitor, spre
exemplu, a fost în 1938 de 222 dolari în Europa (20 de þãri) ºi 76 dolari în România,
iar în 1947 datele respective au fost de 176 dolari ºi 54 dolari. Ca atare, decalajul
mediu la venitul naþional a fost de 2,9:1 în 1938 ºi de 3,2:1 în 1947.
Produsul naþional brut pe locuitor, calculat potrivit metodologiei Bãncii Mondiale a
fost, în 1989, în Europa (24 þãri) de 8.298 dolari ºi în România de 2400 dolari. În
consecinþã, decalajul mediu la acest indicator a fost de 3,5:1, evident mai mare decât
în 1938 ºi 194750.

Desigur, s-ar putea obiecta faptul cã o asemenea comparaþie ar trebui fãcutã cu mai
multã prudenþã, deoarece indicatorii nu sunt aceiaºi, respectiv pentru 1938 ºi 1947 se ia în
considerare venitul naþional, iar pentru 1989 produsul naþional brut. Pentru a ajunge la date
mai riguros comparabile, vom porni de la seriile alcãtuite de Angus Maddison, care a
recalculat produsul intern brut la paritatea puterii de cumpãrare, în dolari internaþionali din
1990, calculând totodatã mediile pentru a putea contextualiza performanþa economicã a
României.

Tabelul IV.6. Performanþa economicã a României postbelice în context european
(PIB/locuitor, PPP, dolari Geary-Khamis 1990)

Anul România Media a 7 þãri 
est-europene 

Media a 36 
state europene 

România în raport 
cu media europeanã 

1938 1.242 1,764 3,226 0,38 
1950 1,182 2,111 3,655 0,32 
1960 1,844 3,070 5,316 0,35 
1970 2,853 4,315 7,697 0,37 
1980 4,135 5,786 9,643 0,43 
1989 3,941 5,915 11,113 0,35 

50. Constantinescu 2000: 518-519 (capitol de C. Grigorescu). Comparaþia simplã dintre datele
calculate pe baza cursului de schimb pentru 1938 ºi 1947 ºi cele calculate la paritatea puterii
de cumpãrare pentru 1989 (decalaj 2,8:1 între media europeanã ºi România) nu este validã
metodologic, deoarece întotdeauna calculele bazate pe paritatea puterii de cumpãrare di-
minueazã decalajele relative comparativ cu seturile de date bazate pe cursul de schimb.

Sursa: Maddison 2003: 44-45, 56-57, 68-69, 96-101.

Datele de mai sus confirmã în mare mãsurã observaþiile noastre anterioare, dar totodatã
le nuanþeazã. Astfel, decalajele în termeni absoluþi au crescut în toatã perioada postbelicã,
ceea ce era ºi de aºteptat. În termeni relativi, România ºi-a pãstrat în toatã perioada poziþia
mult sub media europeanã (de fapt, sub jumãtate din media europeanã), ºi de asemenea sub
media celorlalte þãri est-europene care au fost supuse regimului comunist. Pe de altã parte,
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dincolo de stabilitate pe ansamblul perioadei 1938-1989, datele referitoare la evoluþia
produsului intern brut pe locuitor evidenþiazã deosebirile dintre diferitele faze ale regimului
comunist: astfel, România a suferit mai mult decât alte state europene efectele rãzboiului
ºi mai ales pe cele ale ocupaþiei sovietice, a cunoscut apoi circa trei decenii de creºtere
economicã peste media europeanã, având apoi un ultim deceniu de comunism absolut
catastrofal din punct de vedere economic51.

IV.2.3. Explicaþii ºi limite ale creºterii economice în socialism

IV.2.3.1. Impactul celui de-al doilea rãzboi mondial

Orice discuþie referitoare la evoluþia economiei româneºti în perioada regimului socialist
trebuie sã ia în considerare impactul celui de-al doilea rãzboi mondial. Acest impact a fost
diferenþiat în cele trei subperioade distincte pe care le-a parcurs România în cei ºase ani
cât a durat al doilea rãzboi mondial în Europa52. În primii doi ani de rãzboi România a fost
oficial neutrã, dar ea a suferit în 1940 pierderi teritoriale considerabile ºi a trebuit sã
gestioneze ample fluxuri de populaþie (cedãrile teritoriale cãtre Uniunea Sovieticã ºi Ungaria
au generat valuri de refugiaþi, iar cu Bulgaria a avut loc un schimb de populaþie), care au
bulversat societatea ºi economia naþionalã. În a doua etapã, aflatã în sfera de influenþã a
Germaniei, România a fost antrenatã în rãzboiul împotriva Uniunii Sovietice, ºi prin aceasta
împotriva Naþiunilor Unite în ansamblul lor. Aceastã situaþie a agravat evoluþii care
începuserã sã se manifeste deja în perioada neutralitãþii. Astfel, relaþiile economice externe
au trebuit sã se limiteze la puterile Axei ºi la statele neutre, pierzându-se legãturile cu
parteneri tradiþionali cum ar fi Franþa (parþial) ºi mai ales Marea Britanie. Dacã impactul
acestei orientãri a comerþului exterior mai ales spre Germania a fost moderat, nevoile
economiei de rãzboi germane excedând disponibilitãþile de export ale României, în schimb
mobilizarea unui numãr tot mai mare de bãrbaþi a avut efecte dezorganizatoare în economie,
mai ales în agriculturã. Deºi pânã în 1944 s-a reuºit menþinerea unei aprovizionãri relativ
bune ºi a unui nivel de trai mai bun decât în alte þãri angajate în rãzboi, preþurile au început
sã creascã, iar presiunea inflaþionistã a fost accentuatã de deficitele financiare tot mai mari
Totodatã, bombardamentele anglo-americane au pricinuit în 1943-1944 distrugeri destul de
mari în principalele oraºe, afectând grav reþeaua feroviarã ºi industria petrolierã. Dupã
23 august, trecerea de partea Naþiunilor Unite a fost însoþitã de ocupaþia sovieticã, iar
participarea României la rãzboiul împotriva Germaniei nu a scutit-o de ample rechiziþii
pentru susþinerea efortului militar al Aliaþilor (în principal al armatei sovietice) ºi pentru
acoperirea uriaºelor despãgubiri de rãzboi cãtre Uniunea Sovieticã. Livrãrile cãtre Uniunea
Sovieticã, împreunã cu efectele dezorganizatoare ale disputelor politice de dupã 23 august
1944 ºi ale aplicãrii reformei agrare din 1945, au generat fenomene de penurie gravã ºi o
scãdere dramaticã a nivelului de trai al populaþiei în ultima fazã a rãzboiului ºi în primii ani
postbelici. Simptomaticã pentru agravarea situaþiei a fost ºi explozia inflaþionistã53, agravatã
de incapacitatea guvernelor succesive de a mai asigura disciplina finanþelor publice.

51. Cf. Ionete 1993. Pentru implicaþiile deosebirilor de performanþã economicã din diversele
subperioade asupra memoriei diferitelor generaþii, vezi observaþiile din Murgescu 2009: 35-37.

52. Acest paragraf se bazeazã mai ales pe Constantinescu 2000: 39-92.
53. Kiriþescu 1997: III, 36-109 (capitol de Dionis Patapievici).
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Tabelul IV.7. Evoluþia inflaþiei în România (1938-1947)

Anul  Indicele general al preþurilor de 
detaliu în Bucureºti (1938=100) 

Cursul leului faþã de  
francul elveþian54 (1938=100) 

1940 156,3 146,0 
1941 271,3 156,7 
1942 431,9 ... 
1943 586,0 ... 
1944 934,4 ... 
1945 6.489,5 7.982,6 
1946 36.808,6 43.662,6 

Iulie 1947 853.163,0 1.890.204,0 

Surse: Alexandrescu 1986: 245, 250; Axenciuc: III, 39-40.

Pierderile umane ºi materiale suferite de România au fost considerabile. În plan uman
România a pierdut un total de circa un milion de persoane decedate, dispãrute sau dislocate
(prizonieri ºi deportaþi care nu s-au înapoiat în primii ani de dupã rãzboi). Pe plan material,
pierderile totale ale României sunt estimate la aproximativ 3,7 miliarde dolari (la cursul
anului 1938), dintre care circa un miliard înainte de 23 august 1944, 1,2 miliarde din august
1944 pânã în mai 1945, iar 1,5 miliarde prin aplicarea Convenþiei de Armistiþiu55. Dupã
cum se vede, pierderile materiale s-au amplificat dupã 23 august 1944, iar ponderea cea mai
mare au avut-o despãgubirile cãtre Uniunea Sovieticã56. Convenþia de armistiþiu din
12 septembrie 1944 fixa despãgubirile datorate de România la un total de 300 de milioane
de dolari (la paritatea de 35 de dolari pentru o uncie de aur), eºalonat pe ºase ani. Aceste
300 de milioane de dolari reprezentau peste 55% din venitul naþional al României înregistrat
în 1945. Evident, nu se punea problema ca despãgubirile sã fie plãtite în bani, ci s-a solicitat
ca ele sã fie achitate în livrãri de produse, la preþurile din 1938 (deci mult mai scãzute decât
cele de la sfârºitul rãzboiului mondial), ceea ce a amplificat hemoragia de avuþie naþionalã.

Tabelul IV.8. Obligaþiile de livrãri de produse ale României
în contul despãgubirilor de rãzboi cãtre Uniunea Sovieticã

Valoare  Categorie de 
mãrfuri 

Cantitate 
dolari % din total 

Produse petroliere 10.195.800 tone 150.000.000 50,00 
Cereale 682.700 tone 16.002.500 5,33 
Animale 990.000 de capete,  

din care 200.000 de bovine, 
100.000 de porcine, 500.000 
de ovine, 190.000 de cabaline 

19.801.796 6,60 

Material lemnos 1.967.483 m3 18.000.000 6,00 
Vase maritime ºi 

fluviale  
355 de bucãþi 19.656.823 6,55 

54. Pentru anii 1940-1944 cursurile oficiale medii din martie 1940 ºi ianuarie 1941; din 1941
pânã în 1944 cursul oficial a fost blocat la 44,57 lei pentru un franc elveþian (echivalentul unui
indice de 1,39 faþã de 1938), ceea ce face îl face irelevant pentru evoluþia inflaþiei (Axenciuc:
III, 39-40); pentru anii 1945 ºi 1946 media cursurilor de la sfârºitul celor patru trimestre pe
piaþa liberã (Alexandrescu 1986: 245).

55. Mureºan, Mureºan 1998: 323.
56. Alexandrescu 1986: 36-42.
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Sursa: Alexandrescu 1986: 39.

Livrãrile de bovine ºi cabaline, ca ºi cele de utilaj industrial ºi de material rulant, au
afectat grav capacitatea de reluare a ciclurilor de producþie, atât în agriculturã, cât ºi în
industrie ºi transporturi. Asociate cu pierderile deja considerabile pricinuite de rãzboi,
aceste livrãri au contribuit la scãderea dramaticã a producþiei la sfârºitul rãzboiului.

Tabelul IV.9. Producþia din 1945 raportatã la 1938
 1938 1945 1945/1938 

Grâu (milioane de tone) 3,755 1,066 0,28 
Porumb (milioane de tone) 4,092 1,099 0,27 

Orz (milioane de tone) 0,502 0,267 0,53 
Ovãz (milioane de tone) 0,404 0,258 0,64 
Secarã (milioane de tone) 0,206 0,044 0,21 

Efectiv cabaline (milioane de capete) 1,593 0,752 0,47 
Efectiv bovine (milioane de capete) 3,652 2,551 0,70 
Efectiv porcine (milioane de capete) 2,761 1,016 0,37 
Efectiv ovine (milioane de capete) 10,451 5,790 0,55 

Efectiv pãsãri de curte (milioane de capete) 27,234 11,904 0,44 
Þiþei brut extras (milioane de tone) 6,594 4,640 0,70 

Oþel (milioane de tone) 0,284 0.136 0,48 
Ciment (milioane de tone) 0,510 0,294 0,58 

Cãrãmizi (milioane de tone) 1,208 0,129 0,11 
Þesãturi bumbac (mii de tone) 21,096 4,500 0,21 

Þesãturi lânã (mii de tone) 5,484 3,055 0,56 
Ulei comestibil (mii de tone) 17,800 2,344 0,13 

Zahãr (mii de tone) 95,100 25,205 0,27 

Utilaj industrial  28.034.893,5 9,35 
Utilaj feroviar 490 de locomotive,  

6.000 de vagoane marfã, 
1.200 de cisterne etc. 

48.504.000 16,17 

Sursa: Alexandrescu 1986: 236-238, 240-241.

Bilanþul este dramatic, mai ales dacã avem în vedere rolul central al grâului ºi
porumbului în economia româneascã, atât la nivelul producþiei, cât ºi la cel al consumului
populaþiei. Totuºi, trebuie sã avem în vedere ºi faptul cã România din 1945 era sensibil mai
micã decât cea din 1938. Teritoriul de la sfârºitul rãzboiului era (dupã reintegrarea nordului
Transilvaniei în martie 1945) numai 80,5% din cel din 193857, iar populaþia totalã scãzuse
de la aproape 20 de milioane de locuitori în 1938 la ceva mai mult de 15 milioane de
locuitori în 194558. În consecinþã, scãderile pe cap de locuitor sunt ceva mai mici decât apar
în tabelul de mai sus. Totuºi, ele rãmân considerabile, ºi se resimþeau chiar ºi în 1947, la doi
ani dupã terminarea rãzboiului ºi când � în pofida fenomenelor de dezorganizare amplificate
de nesiguranþa generatã de inflaþie ºi mai ales de perspectiva ameninþãtoare a etatizãrii
economiei � începuse procesul de reconstrucþie ºi de relansare economicã. Astfel, în dupã
rãzboi producþia de cereale era de 303,4 kg/locuitor59, în timp ce înainte de izbucnirea

57. EIR: II, 93-94 (capitol de Adriana Gheorghe).
58. Dobre 1996a: 30; EIR: I, 369-370 (capitol de Ion Alexandrescu).
59. Dobre 1996b: 177 (media anilor 1945-1949).
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rãzboiului fusese de 549,3 kg/locuitor60. În alte domenii, mai ales în industrie, scãderile erau
mai puþin dramatice. Producþia de oþel era în 1947 de 11,5 kg/locuitor faþã de 14 kg/locuitor în
1938, cea de ciment se situa la acelaºi nivel cu 26,9 kg/locuitor, cea de hârtie scãzuse de la
2,9 kg/locuitor în 1938 la 1,9 kg/locuitor în 1947, iar cea de zahãr de la 5,5 kg/locuitor (media
anilor 1933/34-1937/38) la 4,6 kg/locuitor (media anilor 1945/46-1949/50)61. Comparativ cu
producþia, consumurile medii pe locuitor reflectã mai bine scãderea nivelului de trai. Faptul este
vizibil atât la nivelul consumurilor alimentare (de exemplu, în 1947 un locuitor al României a
consumat în medie numai 2.350 calorii/zi faþã de 2.760 calorii/zi în 1938; la carne consumul
mediu anual s-a redus de la 18 kg la 14 kg, la lapte ºi brânzeturi de la 103 kg la 96 kg, în timp
ce la zahãr a rãmas la acelaºi nivel de 5 kg anual), cât ºi la cel al consumurilor nealimentare (de
exemplu, consumul mediu anual de textile a scãzut de la 2,6 kg la 1,9 kg, cel de bumbac de la
1,8 kg la 1,2 kg, iar cel de lânã de la 0,7 kg la 0,4 kg)62. Amploarea scãderii este probabil mai
bine mãsuratã dacã avem în vedere venitul naþional/locuitor: în preþuri comparabile (1938),
acesta scãzuse de la 76 dolari în 1938 la 54 dolari în 1947.

Tabelul IV.10. Venitul naþional/locuitor al României ºi al altor state europene
(1947 vs 1938, dolari SUA, preþuri 1938)

Þarã 1938 1947 1947/1938 
Marea Britanie 378 363 0,96 

Germania 338 127 0,38 
Danemarca 318 275 0,86 

Belgia ºi Luxemburg 285 254 0,89 
Irlanda 248 249 1,00 
Franþa 237 211 0,89 

Cehoslovacia 174 165 0,95 
Italia 127 99 0,78 

Ungaria 111 83 0,75 
Grecia 80 64 0,80 

România 76 54 0,71 
Bulgaria 68 51 0,75 

Iugoslavia 68 56 0,82 
Nivel mediu 20 de þãri europene 222 177,7 0,80 

Sursa: Dobre 1996a: 138; Dobre 1996b: 340.

Putem observa faptul cã reducerea venitului naþional pe cap de locuitor din România
a fost una dintre cele mai mari din Europa. Desigur, aceastã scãdere dramaticã nu era
numai consecinþa rãzboiului propriu-zis, ci se datora în foarte mare mãsurã ºi
problemelor din primii ani postbelici. Dincolo însã de aceste nuanþe, se cuvine sã
remarcãm faptul cã România se afla pe unul dintre ultimele locuri la nivel european atât
în ceea ce priveºte venitul naþional pe locuitor, cât ºi majoritatea indicatorilor economici
relevanþi pentru nivelul de dezvoltare economico-socialã63. Al doilea rãzboi mondial ºi

60. Dobre 1996a: 184 (media anilor 1934-1938).
61. Dobre 1996a: 163, 166, 168, 169; Dobre 1996b: 159, 162, 163, 164.
62. Dobre 1996a: 246, 247, 248, 252, 253, 254, 261; Dobre 1996b: 223, 224, 225, 228, 229,

230, 233.
63. Gheorghe Dobre sintetiza astfel rezultatele anchetei sale: �Faptul cã toþi aceºti indicatori

despre care am pomenit mai sus, ca ºi alþii calculaþi ºi cuprinºi în lucrarea de faþã concordã
între ei, ne îndrituiesc [sic] sã conchidem cã sub raportul nivelului ei de dezvoltare economicã
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evoluþiile defavorabile din primii ani postbelici � mai ales pierderile de avuþie naþionalã
în favoarea Uniunii Sovietice � au contribuit astfel la deteriorarea poziþiei relative a
României în context european.

IV.2.3.2. Politica de dezvoltare forþatã. Investiþiile

Primii ani postbelici au fost nefaºti din punct de vedere economic pentru România. Încã ºi
mai grave, sau în orice caz cu efecte mult mai ample pe termen mediu ºi lung, au fost
evoluþiile politice. La fel ca ºi celelalte þãri aflate la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial sub autoritate militarã sovieticã, România a cunoscut un proces de restructurare
care a afectat toate domeniile vieþii sociale. Instituirea sistemului politic de tip sovietic a fost
finalizatã în liniile sale esenþiale la sfârºitul anului 1947, fiind urmatã de restructurarea
economiei. Aceasta a cuprins atât schimbarea relaþiilor de proprietate, cât ºi instituirea
mecanismelor de comandã specifice sistemului comunist64. Au fost naþionalizate între-
prinderile industriale, majoritatea serviciilor ºi o parte semnificativã din fondul locativ
urban. Cooperativizarea a cuprins o mare parte a pãmântului ºi a inventarului agricol. Au
fost extinse atribuþiile economice ale guvernului ºi ale administraþiei ºi au fost înfiinþate
organisme noi, cum ar fi Comisia de Stat a Planificãrii ºi numeroase ministere economice
de ramurã. Deºi cooperativizarea a durat pânã în 1962, iar restructurãrile instituþionale au
fost recurente pe toatã perioada de existenþã a regimului, se poate spune cã în 1950
reorganizarea de tip socialist a economiei României era finalizatã. Astfel, în istoriografie se
evidenþiazã faptul cã în 1950 s-a încheiat refacerea economicã dupã rãzboi, produsul social
ºi venitul naþional au atins din nou nivelurile din 1938, iar din 1951, dupã douã planuri
anuale de dezvoltare, viaþa economico-socialã din România s-a desfãºurat pe baza planurilor
cincinale stabilite de conducerea de partid ºi de stat65.

Performanþa economicã ocupa un loc central în ideologia comunistã. Regimul clama cã
sistemul socialist este capabil sã asigure nu numai echitatea socialã, ci ºi o creºtere
economicã mai rapidã decât sistemele capitaliste. Dezvoltarea economicã de tip socialist
avea în centrul sãu procesul de industrializare forþatã. ªi în aceastã privinþã motivaþiile
ideologice se îmbinau cu cele þinând de exercitarea controlului politic. Astfel, comunismul
se legitimase ideologic ca exponent al muncitorimii industriale, industria fusese consideratã
ramura economicã purtãtoare a progresului istoric, iar marile întreprinderi industriale erau
forma de organizare economicã cel mai uºor de controlat în cadrul sistemului de comandã.
Dincolo însã de aceste motivaþii specifice comunismului, politicile postbelice de dezvoltare
industrialã au prezentat ºi elemente de continuitate faþã de cele liberale din perioada
interbelicã, fapt care explicã ºi sprijinul relativ larg de care s-a bucurat opþiunea indus-
trializatoare chiar ºi dupã ce regimul a evoluat spre naþional-comunism66.

Pentru asigurarea unor ritmuri ridicate de creºtere economicã, regimul a cãutat sã aloce
o parte cât mai mare a resurselor disponibile pentru investiþii. Constantin Ionete a sintetizat

România în 1947 se situa printre ultimele locuri între þãrile europene, deþinând astfel o poziþie
perifericã în continentul nostru� (Dobre 1996b: 26).

64. Analiza clasicã a economiilor socialiste rãmâne Kornai 1992.
65. Mureºan, Mureºan 1998: 326.
66. Aceastã continuitate a fost argumentatã încã din anii �60 în Montias 1967: 231-232. O

argumentare recentã, diferitã dar convergentã, la Pasti 2006: 82-85. Pentru faptul cã trecerea
de la faza stalinistã la cea naþional-comunistã nu a fost specificã numai României, ci unei pãrþi
semnificative a �blocului socialist�, vezi Soulet 1998: 156-168.
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astfel politica regimului comunist în problema investiþiilor: �Levierul de comandã pentru
exercitarea deplinã a puterii de decizie în toate sectoarele vieþii economice ºi sociale l-a
constituit mobilizarea într-un fond unitar a resurselor de dezvoltare prin investiþii, cunoscut
sub denumirea de fond de acumulare [�]. În economia noastrã acest fond a fost dimensionat
administrativ prin decizii centralizate pe termene scurte ºi lungi, ca element structural al
utilizãrii finale a venitului naþional�67.

Tabelul IV.11. Împãrþirea venitului naþional în fond de consum ºi fond de acumulare,
1951-1989 (%)

Anii Fond de consum Fond de acumulare 
1951-1955 75,70 24,30 
1956-1960 82,90 17,10 
1961-1965 74,50 25,50 
1966-1970 70,50 29,50 
1971-1975 66,30 33,70 
1976-1980 64,00 36,00 
1981-1985 69,30 30,70 
1986-1989 74,30 25,70 

Sursa: AS 1990: 240.

Exceptând cincinalul 1956-1960, tendinþa de creºtere a ponderii fondului de investiþii s-a
menþinut pânã în 1980; apoi, criza economicã a impus regimului ºi o scãdere relativã a
fondurilor de investiþii. În mare mãsurã, evoluþia ratei acumulãrii este legatã de creºterea
economicã. Astfel, în perioadele de creºtere economicã acceleratã, disponibilitãþile economice
îngãduiau mãrirea fondului de acumulare fãrã a afecta în termeni absoluþi fondurile alocate
consumului. Totuºi, se cuvine observat faptul cã sporirea fondului de acumulare la peste
30% din venitul naþional dupã 1971 a singularizat România la scarã mondialã. Forþarea
ratei investiþiilor în deceniul 1971-1980 a fost expresia voluntarismului imprimat de Nicolae
Ceauºescu creºterii economice68. Creºterea �în asalt� a fondului de acumulare a depãºit �nivelul
suportabilitãþii acestora de cãtre economie, în ansamblu, ºi de cãtre populaþie în special�69; dacã
în anii �70 efectele nocive ale supradimensionãrii fondului de acumulare au fost mascate de
creºterea economicã, în conjunctura schimbatã de dupã 1980 ele aveau sã se manifeste cu
încã ºi mai multã putere.

67. Ionete 1993: 33.
68. O primã sporire a ratei investiþiilor în cursul derulãrii planului cincinal avusese loc în 1966

(Crowther 1988: 83-84; dupã 1990 Alexandru Bârlãdeanu a relatat cum în vara anului 1965
el s-ar fi împotrivit, susþinut de Maurer, solicitãrii lui Ceauºescu de a mãri fondul de acumulare,
dar ar fi trebuit apoi sã cedeze dupã Congresul al IX-lea � Betea 2008: 166-167). Momentul
crucial a fost totuºi legat de fixarea cifrelor pentru planul cincinal 1971-1975. În raportul
prezentat de Ion-Gheorghe Maurer Congresul al X-lea al PCR din august 1969 cu privire la
pregãtirea planului cincinal 1971-1975 s-a prevãzut o ratã a acumulãrii �în jurul a 28-30%
(Maurer 1969: 28), ceea ce însemna de fapt oprirea tendinþei de creºtere a ratei acumulãrii;
ulterior, cifrele au fost sporite din iniþiativa personalã a lui Nicolae Ceauºescu (Ceauºescu
1971: 5, 270-271), care a ºi patronat iniþiativa pornitã �de jos� de a se realiza cincinalul �în
patru ani ºi jumãtate� (Ceauºescu 1973: 7, 429-430). Studii ulterioare vor trebui sã clarifice
legãturile dintre aceastã sporire a ratei acumulãrii ºi procesul de trecere a controlului asupra
economiei româneºti de la Maurer la Ceauºescu.

69. Ionete 1993: 34.
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În termeni absoluþi, volumul anual al investiþiilor a crescut de la 6,3 miliarde de lei în
preþuri curente în 1950, la 27,6 miliarde lei în 1960, aproape 80 de miliarde lei în 1970,
210 miliarde lei în 1980 ºi un maxim de 249 miliarde lei în 1986, scãzând apoi pânã în 1989,
când a fost de 236 miliarde lei70.

Mãrimea în termeni absoluþi ºi relativi a fondului de acumulare era însã numai o parte a
problemei. În fond, în orice economie investiþiile sunt esenþiale pentru asigurarea creºterii
economice. Odatã alocate însã fondurile pentru investiþii, elementele-cheie devin alegerea
domeniilor spre care sunt orientate investiþiile ºi eficacitatea economicã a acestora. Or, în
aceastã privinþã România a fost un exemplu de decizii greºite ºi de irosire a resurselor. Verdictul
specialiºtilor este nimicitor, incriminând �politica voluntaristã de investiþii, în discordanþã cu
posibilitãþile ºi necesitãþile reale ale economiei�71. Argumentele sunt multiple. Unul ar fi excesiva
concentrare a investiþiilor spre industrie, deseori în dauna celorlalte ramuri economice.

Tabelul IV.12. Structura pe destinaþii a investiþiilor (%)

 1950 1960 1970 1980 1985 1989 
Total 43,6 42,7 47,5 50,9 48,4 43,7 

Grupa A 37,6 36,3 40,2 42,7 43,4 37,7 
 

Industria 
Grupa B 6,0 6,4 7,3 8,2 4,9 6,0 

Construcþii 5,9 1,9 4,5 4,6 4,6 4,7 
Agriculturã 10,6 18,9 16,0 12,9 17,8 17,0 
Silviculturã 1,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 
Transporturi 14,9 7,4 9,8 11,2 10,3 10,3 

Telecomunicaþii 0,6 0,7 0,8 0,8 0,4 0,4 
Circulaþia mãrfurilor 2,3 2,7 3,5 2,2 2,1 2,4 

Gospodãria comunalã de 
locuinþe ºi alte prestãri de 

servicii neproductive 

12,2 
 

19,0 
 

12,7 
 

13,5 
 

13,0 
 

14,9 

Învãþãmânt, culturã ºi artã 3,1 2,6 2,0 1,3 0,4 1,1 
ªtiinþã 1,7 1,2 0,5 0,6 0,6 1,0 

Ocrotirea sãnãtãþii ºi asistenþa 
socialã 

2,4 1,4 1,4 0,5 0,4 0,3 

Administraþie 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 4,1 
Alte ramuri 0,3 0,2 0,2 0,5 1,1 0,4 

Sursa: AS 1990: 526-527; Ionete 1993: 227-228; Mureºan, Mureºan 1998: 328.

Înainte de orice alt comentariu, se cuvine sã observãm faptul cã de-a lungul celor patru
decenii de funcþionare a sistemului comunist s-a pãstrat în general acelaºi model de alocare
a fondurilor pentru investiþii. Astfel, industria a primit regulat �partea leului�, iar în
cadrul industriei a predominat categoric �grupa A� (industriile producãtoare de mijloace de
producþie, adicã industria extractivã, metalurgia, construcþiile de maºini etc.), care a acaparat
circa 85% din totalul investiþiilor industriale, �grupa B� (industriile producãtoare de bunuri
de consum, adicã alimente, textile, încãlþãminte etc.) beneficiind de doar circa 15% din
acest total72. Dupã cum subliniazã Vladimir Pasti, �disparitatea dintre cele douã grupe de
industrii se traduce, în România, printr-o evidentã alocare a resurselor în defavoarea

70. AS 1990: 526-527.
71. Postolache 1991: 481 (capitol redactat de Theodor Stolojan).
72. AS 1990: 526-527.
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populaþiei ºi în favoarea industriei�73. Aceastã observaþie poate fi extinsã ºi la ansamblul
structurii investiþiilor. Astfel, dupã industrie ponderi semnificative au mai deþinut agricultura,
transporturile, gospodãrirea comunalã ºi construcþiile, în timp ce învãþãmântul, cultura,
arta, ºtiinþa, sãnãtatea ºi asistenþa socialã nu numai cã au trebuit sã se mulþumeascã cu
procentaje infime din fondul de acumulare, dar au ºi vãzut cum partea lor din acest fond a
scãzut de-a lungul celei mai mari pãrþi a perioadei comuniste (uºorul spor din 1989 este
neglijabil, având loc într-un context caracterizat deja de scãderea în termeni absoluþi a
investiþiilor pe ansamblul economiei). Împãrþirea pe destinaþii a fondurilor de investiþii
trãdeazã o evidentã cantonare a factorilor de decizie într-un model de creºtere economicã
specific primelor faze ale industrializãrii, puþin receptiv la dezvoltarea unor noi industrii, a
serviciilor sau a societãþii bazate pe informaþie ºi pe cunoaºtere.

Eficienþa redusã a fost structural constitutivã sistemului comunist, alocarea investiþiilor
fiind stabilitã, la fel ca majoritatea deciziilor economice din cadrul sistemului, nu pe criterii de
oportunitate economicã, ci preponderent în funcþie de voinþa ºi prioritãþile politice74. Aceastã
ineficienþã s-a agravat în ultimul deceniu al regimului comunist, când greºita alocare a fondurilor
pentru investiþii a amplificat dezechilibrele din cadrul economiei naþionale, iar începerea
simultanã a unui numãr nerealist de obiective de investiþii a condus la imobilizarea fondurilor ºi
a mijloacelor umane ºi materiale în cadrul unor proiecte începute, dar nefinalizate75.

Discuþiile referitoare la (in)eficienþa investiþiilor sunt focalizate asupra ultimului deceniu al
regimului Ceauºescu. Acesta reprezintã un caz aproape didactic pentru evidenþierea irosirii
fondului de acumulare pe investiþii ineficiente, precum ºi pentru ilustrarea felului cum
investiþiile amplificau dezechilibrele structurale ale economiei. Or, tocmai extremitatea situaþiei
din România anilor �80 trebuie sã ne îndemne la prudenþã ºi sã postulãm cã ineficienþa era mai
puþin extremã în deceniile anterioare. Pe de altã parte, dincolo de variaþiile eficienþei lor
economice, la nivel macroeconomic a contat încã ºi mai mult volumul de ansamblu al
investiþiilor. Astfel, investiþiile din perioada comunistã au fost suficient de mari pentru a
genera creºtere economicã ºi pentru a modifica substanþial structura economiei româneºti.

În cele de mai sus, discuþia a fost focalizatã numai pe investiþiile materiale, palpabile. O
analizã completã trebuie însã sã þinã cont ºi de investiþia umanã în sfera producþiei. De altfel,
János Kornai atrãgea atenþia asupra faptului cã ratele ridicate de creºtere economicã din
primele decenii ale regimului socialist s-au bazat pe combinaþia a doi factori principali: o ratã
ridicatã a investiþiilor ºi o creºtere semnificativã a gradului de ocupare a forþei de muncã76.
Pentru a evidenþia acest proces, este util sã analizãm împreunã cei doi indicatori principali ai
gradului de ocupare al forþei de muncã: populaþia ocupatã ºi numãrul salariaþilor.

73. Pasti 2006: 88.
74. O argumentare originalã a caracterului sistemic al ineficienþei deciziilor economice în sistemul

socialist la Câmpeanu 2002a: 123-125.
75. Postolache 1991: 407-418 (capitol de Gheorghe Zaman ºi Steliana Sandu); Ionete 1993: 35-90.
76. Kornai 1992: 181. Aceastã observaþie este de altfel convergentã cu schemele analitice ale

teoriei creºterii economice, care considerã cã producþia poate fi stimulatã ºi printr-un input
sporit al factorului muncã, îndeosebi prin transferul excedentului de muncã din agriculturã
spre sectoarele non-agrare ale economiei (Fei, Ranis 1997: 87-162, 249-281). O încercare de
a calcula impactul acestui factor în þãrile occidentale ºi în cele din �Lumea a Treia� în
Maddison 1995b: 13-23, 113-115, 119-120. Rolul ofertei de muncã elastice în creºterea
economicã a þãrilor occidentale din perioada postbelicã este analizat nuanþat în Crafts, Toniolo
1996:13-14 � capitol de Nicholas Crafts.
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Tabelul IV.13. Evoluþia forþei de muncã în România socialistã (milioane persoane)

Populaþia ocupatã Salariaþi  Total 
popu- 
laþie Total Agri-

culturã ºi 
silvicul-

turã 

Indus-
trie ºi 
cons-
trucþii 

Servicii Total Agricul
-turã ºi 
silvi-

culturã 

Indus-
trie ºi 
con-

strucþii 

Servicii 

1950 16,3 8,4 6,2 1,2 1,0 2,1 0,2 1,0 0,9 
1960 19,0 9,5 6,2 1,9 1,4 3,2 0,3 1,6 1,3 
1970 20,2 9,9 4,9 3,0 2,0 5,1 0,5 2,7 1,9 
1980 22,2 10,4 3,1 4,5 2,7 7,3 0,6 4,1 2,6 
1989 23,1 10,9 3,1 4,9 2,9 8,0 0,7 4,5 2,8 

Sursa: AS 1990: 102-105.

Se impun câteva comentarii. Mai întâi, creºterea mai lentã a numãrului total al populaþiei
ocupate în raport cu populaþia totalã a României are la bazã prelungirea duratei medii de
viaþã, respectiv creºterea ponderii cohortelor de vârstã înaintatã, care nu mai figureazã în
statistici ca populaþie ocupatã; de asemenea, prelungirea duratei ºcolarizãrii a dus ºi ea la
creºterea ponderii populaþiei care din punctul de vedere al statisticii nu era ocupatã77.
Deosebirea dintre populaþia ocupatã ºi numãrul salariaþilor se datoreazã mai ales persoanelor
care lucrau în sectorul particular sau în cel cooperatist. Creºterea ponderii salariaþilor în
cadrul populaþiei ocupate reflectã ºi un fenomen de intensificare a ocupãrii forþei de
muncã, bazat pe atragerea unui numãr considerabil de þãrani ºi de femei în relaþii de muncã
de tip salarial. Faptul cã este vorba de o intensificare a ocupãrii forþei de muncã, pe care
indicatorul �populaþie ocupatã� nu o reflectã decât în micã mãsurã, este ilustrat atât de
faptul cã în agricultura tradiþionalã, din cauza caracterului sezonier al unei mari pãrþi a
activitãþii, o parte însemnatã a potenþialului de muncã era subutilizat78, cât ºi de faptul cã
pentru femei angajarea în relaþii de muncã salariale în industrie sau în servicii nu a însemnat
o degrevare de muncile casnice, ci adiþionarea unei activitãþi suplimentare, la serviciu, peste
cea de acasã79.

Din punct de vedere macroeconomic, sporul cantitativ al populaþiei ocupate ºi intensificarea
ocupãrii forþei de muncã au fost o sursã importantã de creºtere economicã. Nu vom intra acum
în discuþia spinoasã dacã ºi în ce mãsurã aceastã creºtere a fost extensivã sau intensivã80. Mai

77. Astfel, numãrul pensionarilor a sporit de la 461.000 în 1950 la peste 3,4 milioane în 1989, iar
cel al populaþiei ºcolare de la 2,3 milioane în 1950 la peste 5,5 milioane în 1989 (Constantinescu
2000: 424 � capitol de Constantin Ciutacu, Petru Andrei Goga ºi Marcela Irimie).

78. Madgearu. 1995: p.39-40.
79. Astfel, �femeile ºi-au asumat dificila povarã de a continua sã joace rolul tradiþional de soþie ºi

mamã, adãugându-i însã ºi rolul social masculinizat pe care li-l impunea regimul: muncind
dublu, rãbdând dublu, suferind ºi «pe cont propriu» ºi în numele familiei lor� (Boia 1998: 264 �
articol de Zoe Petre).

80. Aici, pe lângã discuþiile clasice referitoare la deosebirile dintre productivitatea muncii în
agriculturã ºi cea în industrie (de exemplu, Manoilescu 1986: 150-167, 261-266), ar trebui sã
includem ºi implicaþiile sporirii gradului de pregãtire al forþei de muncã prin extinderea
cuprinderii în învãþãmântul secundar ºi superior. Pentru o analizã de ansamblu cu privire la
evoluþia forþei de muncã ºi a productivitãþii în România socialistã, vezi ºi Grigorescu 1993:
45-52. Împotriva absolutizãrii distincþiei dintre metodele extensive ºi cele intensive de creºtere
economicã din þãrile socialiste pledeazã ºi Kornai 1992: 180-181.
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important ni se pare însã faptul cã mutaþia în structura populaþiei ocupate prin trecerea unei
pãrþi a acesteia de la ocupaþii rurale ºi casnice la ocupaþii salariale în industrie ºi servicii
este prin definiþie o resursã epuizabilã a creºterii economice.

În cazul particular al României, deºi ponderea încã relativ mare a persoanelor active în
agriculturã ar putea sugera cã mai existau încã rezerve de creºtere din acest punct de vedere,
structura de vârstã a populaþiei ocupate în agriculturã obligã la constatarea cã aceste rezerve
erau mai degrabã modeste. În ceea ce priveºte rezervorul feminin, printr-un grad ridicat de
ocupare a forþei de muncã feminine, România socialistã epuizase în cea mai mare parte
aceastã resursã de creºtere.

Dincolo însã de aceste observaþii, care surprind limitele sustenabilitãþii creºterii bazate
pe sporul forþei de muncã, se cuvine sã observãm faptul cã acest spor, în combinaþie cu
factorul investiþii materiale, explicã în mare mãsurã creºterea economicã realizatã în România
anilor 1950-1980.

IV.2.3.3. Bilanþul industrializãrii

Dezvoltarea economicã socialistã a fost axatã pe industrializare. Aceastã caracteristicã nu a
fost specificã numai României, ci tuturor þãrilor socialiste din Europa Centralã ºi Rãsãriteanã.
În cazul României, ca ºi al celorlalte þãri care în momentul trecerii la socialism erau puþin
dezvoltate industrial, deºi nu a putut conduce la o recuperare integralã a decalajului faþã de
statele deja industrializate, în termeni relativi creºterea industrialã a fost peste medie, fapt
determinat de nivelul scãzut de pornire. Evident, aceastã situaþie a fãcut ca atât documentele
oficiale ale epocii, cât ºi apologeþii comunismului sã prefere sã raporteze realizãrile industriei
socialiste la nivelurile din 1938 sau din 1950. ªi, într-adevãr, în aceºti termeni creºterea este
deosebit de spectaculoasã: astfel, volumul valoric al producþiei industriale a fost în 1989 de
44 de ori mai mare decât în 1950 ºi de 65 de ori mai mare decât în 193881. Creºterea
valoricã ridicã unele probleme legate de comparabilitatea preþurilor pe un interval atât de
mare de timp. De aceea, poate ºi mai convingãtoare este evidenþierea evoluþiei producþiei
fizice la câteva dintre bunurile industriale cele mai reprezentative.

Tabelul IV.14. Creºterea producþiei industriale în România socialistã � exemple

 U.M. 1938 1950 1960 1970 1980 1989 
Energie 
electricã 

Mlrd. kWh 1,13 2,11 7,65 35,09 67,49 75,85 

Cãrbune extras Mil. tone 2,83 3,89 8,16 22,83 37,81 66,46 
Þiþei extras Mil. tone 6,59 5,05 11,50 13,38 11,51 9,17 

Benzinã  Mil. tone 1,53 1,50 2,79 2,79 4,76 6,07 
Gaz metan 

extras 
Mlrd. m3 0,31 2,06 6,70 19,97 28,16 22,22 

Oþel Mil. tone 0,28 0,55 1,81 6,52 13,17 14,41 
Motoare 
electrice 

Mii kW 2 94 559 2.834 10.067 6.351 

Autoturisme Mii buc. ... ... 1 24 88 144 
Îngrãºãminte 

chimice  
Mil. Tone ... 0,001 0,07 0,89 2,45 2,80 

Ciment Mil. tone 0,58 1,12 3,14 7,97 15,61 13,26 
Cherestea Mil. m3 2,24 3,56 3,93 5,30 4,59 3,78 

81. AS 1990: 432-433.
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Surse: AS 1990: 472-495; EIR: II, 383-391 (capitol de Ion Alexandrescu).

Imaginea este convingãtoare, în ciuda diferenþelor dintre diversele categorii de produse.
Producþia industrialã a crescut consistent în România socialistã, chiar spectaculos în
unele ramuri, mai ales în acelea în care nivelul de pornire a fost redus la începutul epocii
postbelice. Creºterea a fost mare chiar ºi atunci când o raportãm pe cap de locuitor: astfel,
de exemplu, producþia de energie electricã a crescut de la 130 kWh/locuitor în 1950 la
3.276 kWh/locuitor în 1989, cea de oþel de la 34 kg/locuitor în 1950 la 623 kg/locuitor în
1989, cea de þesãturi de la 12 m2/locuitor în 1950 la 48 m2/locuitor în 1989, iar cea de zahãr
de la 5 kg/locuitor în 1950 la 30 kg/locuitor în 198982.

Aceastã creºtere a producþiei industriale a avut la bazã investiþiile, concentrarea activitãþii
într-un numãr relativ mic de întreprinderi industriale mari83 ºi creºterea considerabilã a fondurilor
fixe din industrie84. Deosebit de importantã a fost ºi creºterea numãrului muncitorilor industriali.

Tabelul IV.15. Populaþia ocupatã în industrie (1950-1989)

Anul Milioane persoane % din total populaþia ocupatã 
1950 1,00 12,0 
1960 1,44 15,1 
1970 2,28 23,0 
1980 3,68 35,5 
1989 4,17 38,1 

Hârtie Mii tone 61 86 140 431 633 555 
Þesãturi Mil. m2 130 193 329 603 1.154 1.109 

Încãlþãminte Mil. per. 5 11 30 66 113 111 
Carne Mii tone 170 140 270 425 993 686 

Preparate din 
carne Mii tone 7 10 48 104 279 276 

Uleiuri 
comestibile Mii tone 18 36 118 274 369 248 

Zahãr Mii tone 95 87 391 377 509 693 
Produse 

zaharoase Mii tone 7 17 50 96 245 359 

Bere Mil. hl 0,51 0,87 1,63 4,37 9,90 10,57 
Sãpun Mii tone 9 17 37 42 66 31 

82. EIR, II, 392 (capitol de Ion Alexandrescu).
83. Unele lucrãri preiau datele compilate în Anuarul Statistic din 1990 cu privire la evoluþia numãrului

de întreprinderi socialiste din industrie, date care, începând cu anul 1960, indicã o tendinþã de
creºtere; astfel, numãrul acestor întreprinderi a sporit de la 1658 în 1960 la 2102 în 1989
(AS 1990: 422-423). Dacã vom include însã ºi date anterioare anului 1955, vom observa cã în
prima fazã a regimului socialist a avut loc o reducere considerabilã a numãrului de întreprinderi,
rezultatã pe de o parte din procesul de naþionalizare, ºi pe de altã parte din comasarea unui numãr
mare de stabilimente industriale în întreprinderi mari (astfel, numãrul întreprinderilor socialiste
era de 2.223 în 1955 ºi a scãzut la numai 1658 în 1960 � cf. Ronnås 1984: 138-139). Încã ºi mai
semnificativ este faptul cã întreprinderile socialiste aveau � în majoritate � mii de salariaþi, în
1980 ajungându-se la o medie de circa 3.700 salariaþi (Ronnås 1984: 140).

84. Valoarea fondurilor fixe din industrie a sporit de mai mult de 40 de ori, de la 40,9 miliarde lei
în 1950 la 1.673,6 miliarde lei în 1989 (AS 1990: 248-249).

Sursa: Turnock 1986: 170; AS 1990: 102-103.
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Mai dificil este de calculat ponderea industriei în ansamblul economiei. În multe
lucrãri pot fi gãsite date referitoare la ponderea industriei în cadrul produsului social sau în
cadrul venitului naþional85, dar metodologia de calcul folositã în timpul regimului comunist
privilegia producþia materialã ºi neglija serviciile, ceea ce conduce la supraevaluarea ponderii
industriei ºi face ca datele sã nu fie cu adevãrat comparabile cu cele obþinute pe baza
sistemului conturilor naþionale. O estimare realizatã dupã 1989 a ajuns la concluzia cã în
ultimul deceniu al regimului comunist ponderea industriei în cadrul produsului intern brut
al României a variat între 53-55%86.

Dupã cum s-a putut vedea ºi din tabelul prezentat la începutul acestui subcapitol,
creºterea industrialã a fost inegalã de la o ramurã la alta. Aceastã inegalitate s-a reflectat în
modificarea structurii industriei româneºti.

Tabelul IV.16. Structura pe ramuri a valorii producþiei industriale (%)
 1950 1960 1970 1980 1989 
Energie electricã ºi termicã 1,9 2,5 3,2 1,8 3,9 
Combustibili 11,3 9,1 5,3 4,5 11,5 
Metalurgia 7,5 8,4 11,8 10,6 9,8 
Construcþii de maºini ºi prelucrarea metalelor 13,3 24,0 25,0 35,2 27,7 
Chimie 3,1 6,1 10,1 8,7 9,8 
Materiale de construcþii 2,4 3,2 3,4 3,4 3,7 
Exploatarea ºi prelucrarea lemnului 9,9 7,5 6,4 4,1 3,8 
Celulozã ºi hârtie, inclusiv prelucrarea stufului 1,3 1,0 1,4 1,4 1,2 
Textilã 11,1 7,9 7,2 8,2 6,6 
Confecþii 7,5 5,6 4,3 3,6 4,0 
Pielãrie, blãnãrie, încãlþãminte 4,0 2,8 2,1 2,2 2,3 
Alimentarã 24,2 18,9 17,3 12,8 11,6 

Sursa: Constantinescu 2000: 172 (capitol de Ionel Desmireanu).

Nu vom discuta acum distorsiunile impuse de sistemul preþurilor administrate, care
explicã în parte unele aberaþii, cum ar fi scãderea aparentã a ponderii producþiei de
combustibili în anii �70 ºi �80, adicã exact în deceniul când, de exemplu, producþia de þiþei
a României a atins maximul sãu istoric87. Ne vom mulþumi sã observãm creºterile importante
ale industriei construcþiilor de maºini ºi ale industriei chimice, ca ºi reducerea ponderii
relative a industriei alimentare ºi a industriei uºoare (textile, confecþii, pielãrie, blãnãrie,
încãlþãminte etc.). Totodatã, deºi variaþiile procentuale raportate la ansamblul producþiei
industriale nu au fost la fel de mari ca cele ale ramurilor menþionate mai sus, meritã sã
evidenþiem pentru însemnãtatea lor strategicã sporurile realizate de industria energeticã, de
metalurgie ºi de producþia materialelor de construcþii.

Într-o primã fazã, eforturile cele mai mari au fost fãcute în industria energeticã ºi
extracþia combustibililor necesari industriei energetice88. Aceste ramuri au absorbit peste
50% din investiþiile industriale în cincinalul 1951-1955 ºi, deºi ponderea lor a scãzut
ulterior, au rãmas pe primul loc pânã la mijlocul anilor �70, când au fost depãºite de

85. De exemplu, EIR: II, 431 (capitol de Ion Alexandrescu).
86. Ionete 1993: 73.
87. Ivãnuº 2004: 469-470 (capitol de ªtefan N. Stirimin); EIR: II, 383 (tabel de Ion Alexandrescu).
88. Cucu, Iordan 1984: 226-238 (capitol de Lidia Bãlãuþã ºi Aurora Crângu). Vezi ºi mãrturiile

din Marin 2000: 137-156. Informaþiile cantitative din acest paragraf au fost preluate, acolo
unde nu se menþioneazã altã sursã, din AS 1990: 472-473.
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investiþiile în industria construcþiilor de maºini89. Aceste investiþii au îngãduit sporul energic
al extracþiei þiþeiului (5 milioane de tone în 1950, 11,5 milioane de tone în 1960, 13,4 milioane
de tone în 1970), huilei (2,7 milioane de tone în 1950, 4,5 milioane de tone în 1960 ºi 8,1 milioane
de tone în 1970), lignitului (0,8 milioane de tone în 1950, 3,1 milioane de tone în 1960 ºi
14 milioane de tone în 1970) ºi gazului metan (2,1 miliarde m3 în 1950, 6,7 miliarde m3 în
1960 ºi aproape 20 miliarde m3 în 1970). Au fost puse în funcþiune noi centrale hidro-
electrice, cum ar fi cele de la Bicaz, Lotru ºi Porþile de Fier sau termoelectrice precum cele
de la Iºalniþa, Iernut, Mintia, Chiscani, Turceni ºi Rogojelu (Rovinari), care au dus la
creºterea spectaculoasã a producþiei de energie electricã de la 2,1 miliarde kWh în 1950 la
7,6 miliarde kWh în 1960, 35,1 miliarde kWh în 1970 ºi 67,5 miliarde kWh în 1980. Aceste
sporuri au îngãduit electrificarea celei mai mari pãrþi a României, care a fost una dintre cele
mai importante realizãri economico-sociale ale perioadei comuniste ºi au asigurat baza
energeticã pentru dezvoltarea celorlalte ramuri ale industriei. Pe de altã parte, potenþialul de
creºtere al industriei energetice a început sã se epuizeze în anii 1970-1980. Astfel, extracþia
de þiþei a atins un maxim în 1975 ºi a scãzut ulterior în pofida eforturilor de a o menþine;
de asemenea, creºterile producþiei de huilã ºi de gaz metan au încetinit ºi ele, ceea ce a
obligat România sã utilizeze într-o mãsurã tot mai mare combustibili cu putere caloricã mai
scãzutã (lignit, ºisturi bituminoase), deci mai puþin eficienþi economic ºi mai destructivi
ecologic; proiectul construirii unei centrale nuclearo-electrice la Cernavodã a fost tãrãgãnat
prea mult, lucrãrile au început abia în 1982, iar ritmul lor lent în condiþiile restrângerii
importurilor a fãcut ca primul reactor sã fie dat în funcþiune abia în 1996, adicã mult dupã
rãsturnarea regimului comunist din România. În aceste condiþii, producþia de energie
electricã, deºi a continuat sã creascã, nu a mai fãcut faþã sporului consumului, mai ales al
consumului industrial, iar România, care în 1970 exporta 2,4 miliarde kWh (6,9% din
producþia sa energeticã), a ajuns în 1989 sã importe 7,8 miliarde kWh (peste 9% din
consum)90.

În ideologia comunistã, industria metalurgicã era consideratã un sector crucial, nucleu
al industriei grele, furnizor decisiv pentru construcþiile de maºini menite sã ofere mijloace
de producþie pentru întreaga economie. În cazul particular al României, dezvoltarea meta-
lurgiei91 a fost împiedicatã de insuficienþa resurselor proprii de materie primã, mai ales a
celor de minereu de fier, care a obligat la utilizarea masivã a importurilor. În consecinþã,
dacã în primul deceniu comunist majoritatea investiþiilor au fost concentrate pentru mo-
dernizarea ºi extinderea vechilor combinate siderurgice de la Reºiþa ºi Hunedoara, începând
din 1960 au fost construite noi combinate mari gândite sã foloseascã minereu de import ºi
sã producã nu numai pentru piaþa internã, ci ºi pentru export (Galaþi, Târgoviºte, Cãlãraºi).
Pe aceastã bazã, producþia de oþel ºi de fontã a crescut considerabil, cea de fontã de la
320.000 de tone în 1950 la un milion de tone în 1960, 4,2 milioane de tone în 1970 ºi
9 milioane de tone în 1980, iar cea de oþel de la 555.000 de tone în 1950 la 1,8 milioane de
tone în 1960, 6,5 milioane de tone în 1970 ºi aproape 13,2 milioane de tone în 1980, dintre
care peste 10% oþel aliat ºi oþel aliat superior92. S-a ajuns astfel la situaþia ca România sã

89. Datele referitoare la investiþii au fost preluate din Turnock 1986: 161: astfel, investiþiile din
sectorul producþiei energetice ºi combustibililor au reprezentat 50,7% din investiþiile industriale
în 1951-1955, 40,5% în 1956-1960, 34,3% în 1961-1965, 30,9% în 1966-1970, 26,2% în
1971-1975 ºi numai 24,3% în 1976-1980.

90. AS 1990: 500-501.
91. Acolo unde nu se indicã alte surse, prezentarea evoluþiei industriei metalurgice se bazeazã pe

Cucu, Iordan 1984: 238-246 (capitol de Claudiu Giurcãneanu) ºi Turnock 1986: 196-201.
92. EIR: II, 383 (tabel de Ion Alexandrescu).
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aibã o producþie de oþel pe cap de locuitor superioarã atât Statelor Unite, cât ºi Uniunii
Sovietice, însã într-o perioadã când sporul costului energiei, preocupãrile ecologice ºi
folosirea crescândã a unor noi materiale conduceau pe plan mondial la un declin al
însemnãtãþii oþelului. Metalurgia nu se reduce însã la siderurgie. Progrese importante au
fost realizate în producþia de feroaliaje, de laminate ºi de þevi, ca ºi în metalurgia neferoasã,
mai ales în producþia de aluminiu ºi laminate din aluminiu.

Strâns legatã de metalurgie a fost industria construcþiilor de maºini93. Investiþiile în
acest sector au sporit de la 7-8% din totalul investiþiilor industriale în anii 1950 la 14,6%
în 1966-1970, 20,2% în 1971-1975 ºi 25,3% în 1976-198094, numãrul angajaþilor din acest
sector a sporit de la puþin peste 200.000 în 1950 la 1,08 milioane în 1980 ºi la 1,23 milioane
în 198995, iar ponderea sa în ansamblul producþiei industriale a crescut de la 13,3% în 1950
la 35,2% în 1980, scãzând apoi la 27,7% în 1989. Diversitatea acestui sector a fost
considerabilã96, producþia sa cuprinzând cazane ºi turbine, motoare de tot felul, generatoare
ºi transformatoare electrice, acumulatori ºi aparate de mãsurã ºi control, instrumente optice,
maºini-unelte, aparaturã electrocasnicã, automobile, locomotive, vagoane, vapoare, avioane
etc. Deºi întreprinderile din acest sector au fost relativ mari, ajungând în anii �80 la o medie
de peste 3.000 de angajaþi pe întreprindere, construcþiile de maºini au fost una dintre
ramurile care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea industrialã a regiunilor care anterior
nu participaserã decât în micã mãsurã la procesul de industrializare. Pe de altã parte însã,
diversificarea prea mare a producþiei ºi restrângerea importurilor de tehnologie dupã 1980
au fãcut ca tot mai multe produse ale industriei constructoare de maºini � cu unele excepþii,
cum ar fi utilajul petrolier ºi unele maºini-unelte � sã rãmânã tot mai mult în urma nivelului
tehnic al produselor similare produse pe plan mondial. De aceea, cu toate cã ponderea
maºinilor, utilajelor ºi mijloacelor de transport în cadrul exporturilor româneºti a sporit,
mai ales graþie exporturilor în þãrile Lumii a Treia, de la 4,2% în 1950 la 16,7% în 1960,
22,4% în 1970, 24,9% în 1980 ºi 29,3% în 198997, ºi cu toate cã � în condiþiile reducerii
de producþie în unele þãri occidentale � în 1983 România a reuºit sã se plaseze pe locul 10
la nivel mondial în ceea ce priveºte construcþiile de maºini98, ºi acest sector a cunoscut
serioase dificultãþi în anii 1980.

Dupã construcþiile de maºini, ramura industrialã care ºi-a mãrit cel mai mult ponderea
în cadrul producþiei industriale din România socialistã a fost industria chimicã99. Multã
lume atribuie acest spor influenþei Elenei Ceauºescu. Cu toate acestea, începuturile industriei
chimice din România sunt mai vechi � sã ne gândim la fabricile de negru de fum de la Copºa
Micã ºi de amoniac de la Târnãveni din anii �30 �, iar etapa decisivã de creºtere a
investiþiilor în industria chimicã a fost anterioarã preluãrii puterii de cãtre Nicolae Ceauºescu100.

93. Paragraf bazat, acolo unde nu se indicã alte surse, pe Cucu, Iordan 1984: 247-256 (capitol
de Dimitrie Oancea).

94. Turnock 1986: 161.
95. AS 1990: 422-423.
96. Aprecieri critice la adresa acestei diversitãþi, mai ales în sectorul maºinilor-unelte, la Brucan

1990: 43-44.
97. AS 1990: 612-613.
98. Georgescu 1985: 23 (capitol de ªerban Orescu).
99. Paragraf bazat, acolo unde nu se indicã alte surse, pe Cucu, Iordan 1984: 256-265 (capitol

de Ioan Ianoº ºi Iuliana Pop) ºi Turnock 1986: 201-206.
100. Astfel, investiþiile în industria chimicã au reprezentat 7% din totalul investiþiilor industriale

în 1951-1955, 12% în 1956-1960 ºi 14,5% în 1961-1965; ulterior, deºi s-au mai înregistrat
creºteri, ponderea investiþiilor în industria chimicã a variat între 15-16,4% din totalul
investiþiilor industriale (Turnock 1986: 161).



346 ROMÂNIA ªI EUROPA

Într-o primã fazã eforturile s-au concentrat spre ridicarea producþiei produselor chimice
de bazã (carbid, sodã causticã ºi calcinatã, acid sulfuric, amoniac, negru de fum etc.), iar
simbolul dezvoltãrii acestui sector a fost combinatul din oraºul Victoria. În a doua parte
a anilor �50, odatã cu creºterea disponibilitãþilor de petrol ºi de gaz metan, a început
diversificarea producþiei, realizatã mai ales prin înfiinþarea unor noi întreprinderi chimice.
Foarte importante au fost fabricile de îngrãºãminte, dar tot în aceastã perioadã a început
ºi producþia de PVC ºi cauciuc sintetic. În anii �60 a urmat avântul petrochimiei, îndeosebi
al producþiei de fibre sintetice ºi de materiale plastice, ca ºi cel al industriei farmaceutice.
Sporul producþiei industriei chimice a fost considerabil ºi în anii �70, îndeosebi în ceea ce
priveºte amoniacul de sintezã, îngrãºãmintele chimice, acidul sulfuric, soda causticã,
materialele plastice ºi rãºinile sintetice, fibrele ºi firele chimice, cauciucul sintetic, lacurile
ºi vopselele, medicamentele ºi detergenþii. Deºi numãrul lucrãtorilor din acest domeniu a
fost întotdeauna mai mic decât cel din construcþiile de maºini, el a sporit de la 21,2 mii
în 1950 la peste 200.000 în anii �80. Totodatã, prin multitudinea întreprinderilor
înfiinþate în regiuni anterior slab industrializate, industria chimicã, la fel ca ºi construcþiile
de maºini, a contribuit la echilibrarea repartizãrii capacitãþilor industriale în profil
teritorial. Pe de altã parte, dezvoltarea industriei chimice a devenit problematicã în
anii �80. Reducerea producþiei proprii de petrol ºi creºterea preþului petrolului pe plan
mondial au fãcut ca importurile de materie primã sã devinã o povarã tot mai mare
pentru economia româneascã. Pe de altã parte, reducerea importurilor de tehnologie
ºi politica tot mai autarhicã a regimului au contribuit la rãmânerea în urmã a industriei
chimice româneºti în raport cu inovaþiile ºi creºterile de eficienþã ale acestei industrii
pe plan mondial.

Dezvoltarea industrialã a României socialiste nu se reduce la ramurile enumerate
mai sus. Sporuri importante au cunoscut ºi industria materialelor de construcþii (de
exemplu, producþia de ciment a ajuns nu numai sã acopere nevoile interne, dar sã ºi
furnizeze exporturi pentru mai mult de 20 de þãri), industria lemnului (inclusiv producþia
de mobilã), industria celulozei ºi hârtiei, industria textilã ºi mai ales producþia de
confecþii de îmbrãcãminte, industria pielãriei, blãnãriei ºi încãlþãmintei, industria
alimentarã ºi industria poligraficã101. Diversitatea foarte mare a industrializãrii socialiste
este cel mai bine capturatã de hãrþile indicând distribuþia teritorialã a diferitelor
capacitãþi industriale102.

În mod clar, dupã patru decenii de regim comunist România devenise o þarã prepon-
derent industrialã. Forþa de muncã din industrie depãºise pe cea din agriculturã, industria
dãdea cea mai mare parte a produsului intern brut ºi asigura majoritatea exporturilor. Pe de
altã parte, deºi România a recuperat cea mai mare parte a întârzierii dezvoltãrii sale
industriale, deºi în ceea ce priveºte valoarea producþiei industriale pe cap de locuitor ea a
depãºit celelalte þãri sud-est europene, la acest indicator ea a continuat sã se claseze mult
sub media europeanã.

101. O bunã prezentare descriptivã a acestor ramuri în Cucu, Iordan 1984: 265-302 (capitole de
Constantin Mocanu, Ioan Ianoº, Sorina Vlad, Maria Glãja ºi Alexandra Ghenovici).

102. O analizã interesantã a acestei distribuþii teritoriale în Popescu 2000: 99-141.
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Sursa: AGG: 17 (hartã de Gheorghe Dragu).

Figura IV.1. România � geografia economicã în anii �80

Figura IV.2. Producþia industrialã pe cap de locuitor (1938-1980) (indici raportaþi la
Regatul Unit la 1900 = 100)

Sursa: Bairoch 1982: 302, 331.
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O altã problemã structuralã a industriei socialiste din România era aceea a relativei
ineficienþe în utilizarea resurselor. Încercând sã analizeze cauzele insucceselor economice
din timpul socialismului, Valentin Cojanu observa: �Începutul industrializãrii în România
s-a bazat pe o relativã lipsã de constrângeri de resurse materiale. [...] Aceastã relativã
abundenþã ducea ineluctabil, în condiþiile în care preþurile erau fixe ºi decizia se lua
centralizat, la dispariþia oricãrui stimulent pentru economii, pentru utilizare intensivã ºi
eficientã a inputurilor�103.

Totodatã, România plãtea preþul formãrii �peste noapte� a forþei de muncã industriale104,
în condiþiile în care procesele de learning by doing (�învãþare prin practicã�), esenþiale
pentru acumularea deprinderilor de muncã industrialã, nu puteau fi comprimate prea mult.
Încã ºi mai grav a fost însã faptul cã dezvoltarea industrialã a României a atins cote maxime
într-un moment când, pe plan mondial, stimulate de creºterea preþului resurselor energetice
ºi de intensificarea preocupãrilor pentru protecþia mediului înconjurãtor, þãrile dezvoltate se
concentrau tot mai mult pe dezvoltarea serviciilor ºi acceptau sã renunþe la unele dintre
activitãþile industriale consumatoare de energie ºi/sau distructive ecologic. În acest context,
dupã cum se va arãta mai mult în subcapitolul IV.2.4.1, în anii �80 creºterea industrialã a
intrat în panã, ºi-a scãzut ritmul ajungând finalmente la valori negative, ºi mai ales a
contribuit la criza generalã a economiei socialiste din România.

IV.2.3.4. Urbanizarea ºi implicaþiile ei sociale

Strâns legat de industrializare a fost procesul de urbanizare105. Comparativ cu progresele
lente din perioada interbelicã, atunci când ponderea orãºenilor în populaþia totalã a þãrii a
crescut doar cu câteva procente peste 20%106, în perioada socialistã sporul populaþiei
oraºelor a fost mult mai mare.

103. Cojanu 1997: 83.
104. Cojanu 1997: 83.
105. Pentru o bunã analizã sinteticã a problematicii dezvoltãrii urbane vezi Pacione 2001. Pentru

dimensiunea istoricã, vezi mai ales Bairoch 1985 ºi Woude, Hayami, Vries 1990. Asupra
legãturii dintre industrializare ºi urbanizare pe plan mondial, vezi ºi studiile reunite în
Rabb, Rotberg 1981. Procesul de urbanizare din România modernã ºi contemporanã a fost
analizat sistematic în Ronnås 1984. Prezentãri sintetice utile în Cucu 1976, Measnicov,
Hristache, Trebici 1977 ºi Cucu, Iordan 1984: 137-173 (capitol coordonat de Vasile
S. Cucu; subcapitole de Petre Deicã, Melinda Cândea, George Erdeli, Ioan Ianoº,
Alexandru Ungureanu ºi Ion ªandru).

106. Reconstituirea evoluþiei ponderii populaþiei urbane în România interbelicã este îngreunatã de
modificarea hotarelor þãrii între recensãminte. În 1912 Vechiul Regat avea 18,3% populaþie
urbanã (EIR I: 328), în 1930 România Mare 20,1% (de remarcat cã în majoritatea publicaþiilor
de epocã se evitã indicarea procentajului, care trebuie calculat dupã cifrele brute; cf. ER:
I, 133-160 � capitol de Sabin Manuilã ºi Mitu Georgescu; aici am preluat cifra calculatã în
Iacob, Iacob 1995: I, 25; în alte lucrãri, cum ar fi Trebici 1996: 28, apare o cifrã diferitã �
21,4% �, dar diferenþa se datoreazã recalculãrii ratei de urbanizare la graniþele postbelice ale
României), iar în 1941 teritoriile care mai rãmãseserã în componenþa statului român 24,4 %
(EIR: I, 359 � capitol de Ion Alexandrescu; de observat cã o mare parte din creºtere se
datora pierderii Basarabiei, nordului Transilvaniei inclusiv a Maramureºului, ºi Cadrilaterului,
adicã unor regiuni care erau mai puþin urbanizate decât restul României Mari; excluzând
teritoriile cedate în 1940, cota populaþiei urbane a sporit în anii 1930-1941 numai cu 1,91%
din total � Turnock 1986: 134).
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Tabelul IV.17. Populaþia urbanã din România socialistã

Anul  Numãr total populaþie urbanã  % din populaþia totalã 
1948 3.713.139 23,4 
1956 5.474.264 31,3 
1966 7.305.714 38,2 
1977 9.395.729 43,6 
1989 12.311.803 53,2 

Sursa: AS 1990: 51.

Dacã avem în vedere distorsiunea generaþionalã provocatã de migrarea tinerilor la oraº
ºi de îmbãtrânirea populaþiei rurale, mutaþia realizatã în timpul socialismului se dovedeºte
încã ºi mai amplã decât rezultã din simpla prezentare a datelor statistice.

În mod evident, progresul masiv al urbanizãrii a fost determinat în mare mãsurã de
politica regimului. Din punctul de vedere al ideologiei comuniste, industrializarea trebuia
sã conducã ºi la transformarea unei pãrþi semnificative a populaþiei rurale în muncitori
industriali, beneficiari ai unor condiþii de viaþã moderne ºi ca atare membri deplini ai clasei
muncitoare, care mãcar teoretic era clasa socialã conducãtoare în societatea socialistã. Cu
toate acestea, dupã cum ne avertizeazã cercetãrile lui Karel Kansky referitoare la urbanizarea
socialistã din Cehoslovacia, în practicã lucrurile nu au fost atât de simple, iar alãturi de
urbanizarea guvernamentalã trebuie sã avem în vedere ºi urbanizarea �particularã�, realizatã
din iniþiativa cetãþenilor. Potrivit lui Kansky, în timp ce autoritãþile urmãresc prin procesul
de urbanizare þeluri precum omogenitatea populaþiei, avantajarea clasei muncitoare, dezvol-
tarea oraºelor situate în preajma capacitãþilor industriale ºi a resurselor naturale, dezvoltarea
unor zone strategice ºi echilibrarea raporturilor dintre oraºe, oamenii simpli au drept
obiective obþinerea unei locuinþe convenabile, apropierea de facilitãþile comerciale, de locul
de muncã, de surse de informare ºi de alte locaþii ºi persoane relevante pentru ei, ca ºi
menþinerea sau chiar îmbunãtãþirea statutului lor social; când interesele celor douã pãrþi
converg, procesul de urbanizare este foarte rapid, dar atunci când apar contradicþii între ele
procesul se încetineºte, ºi atunci autoritãþile comuniste au avut tendinþa de a discredita
motivaþiile particulare ale cetãþenilor, lansând chemãri la �ridicarea nivelului conºtiinþei
socialiste a oamenilor muncii�107.

Teoria lui Kansky reprezintã un îndemn de a avea în vedere complexitatea procesului de
urbanizare ºi mai ales felul concret în care politica regimului a interacþionat cu interesele
oamenilor care au devenit din sãteni orãºeni. Pentru aceasta se cuvine sã trecem în revistã
formele procesului de urbanizare. Creºterea ponderii populaþiei urbane s-a realizat pe de
o parte prin mutarea la oraº a unui numãr mare de sãteni, iar pe de altã parte prin
schimbarea statutului unor localitãþi, fie prin ridicarea unor aºezãri rurale la statutul de
oraºe, fie prin încorporarea lor administrativã în cadrul unor oraºe învecinate. Dacã prima
formã necesita colaborarea persoanelor implicate în acest proces de migraþie de la sat la
oraº, a doua formã exprimã cel mai bine voluntarismul regimului.

Din punctul de vedere al regimului, ridicarea unei aºezãri rurale la statutul de oraº era
expresia palpabilã a succesului politicii de dezvoltare socialistã. Tentaþia de a consemna
arbitrar cât mai multe asemenea succese era mare, cu atât mai mult cu cât clasificãrile
epocii erau relativ flexibile, împãrþind oraºele în oraºe industriale, oraºe de servicii, oraºe
agricole ºi oraºe mixte108. Pentru a contrabalansa oarecum posibilitãþile de a considera orice

107. Apud Ronnås 1984: 13-14.
108. Measnicov, Hristache, Trebici 1977: 23.
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aºezare ruralã oraº agricol sau �oraº mixt�, s-a apreciat cã un oraº trebuia totuºi sã fie �un
centru cu o populaþie numeroasã având funcþii politice ºi administrative, un însemnat
potenþial industrial, comercial ºi social cultural, precum ºi multiple legãturi cu zona
înconjurãtoare asupra cãreia exercitã o influenþã economicã ºi organizatoricã�109. Dincolo
însã de aceste probleme de definiþie, numãrul oraºelor a crescut în timpul regimului
comunist de la 152 în 1948 la 183 în 1966, la 236 în 1980 ºi apoi la 262 de oraºe în 1989110.
Saltul cel mai important a fost realizat în 1968, când, ca urmare a scãderii baremului de
populaþie minimã pentru oraºe de la 20.000 la 10.000 de locuitori prin legea de reorganizare
administrativã, au fost ridicate la rangul de oraºe 52 de aºezãri anterior rurale111. Evident,
asemenea decizii nu însemnau automat trecerea la un mod de viaþã mai urban decât cel
anterior ridicãrii rangului aºezãrii respective, dar pe de altã parte în destule cazuri forma a
fost urmatã de îmbunãtãþiri la nivelul fondului, astfel încât noile oraºe ºi locuitorii lor au
ajuns sã beneficieze într-o mãsurã mai mare sau mai micã, ºi la un nivel calitativ deseori
problematic, de dotãri ºi facilitãþi de tip urban112.

Potrivit calculelor lui Per Ronnås113, noile oraºe au adus în intervalul 1948-1977 un spor
de aproape 880.000 de locuitori, iar modificãrile limitelor administrative ale oraºelor prin
înglobarea unor aºezãri rurale încã circa 217.000 de locuitori; în raport cu o creºtere totalã
a populaþiei urbane de circa 5,68 milioane, sporul �administrativ� reprezenta sub o cincime.
Chiar dacã vom accepta faptul cã în ultima fazã a regimului comunist aceastã pondere a mai
crescut, sporul la nivelul întregii perioade comuniste nu poate fi mai mare de câteva
procente, ceea ce ne îndeamnã sã apreciem cã circa 75-80% din sporul populaþiei urbane a
României s-a datorat creºterii populaþiei aºezãrilor care aveau statut urban încã înainte de
1948. În cadrul acesteia, ponderea sporului natural a fost modestã, iar migraþia rural-urban
a constituit principalul factor de creºtere urbanã.

Tabelul IV.18. Componente ale creºterii populaþiei urbane (1948-1982)

109. Cucu 1970: 39.
110. Cucu, Iordan 1984: 142-147 (subcapitol de Petre Deicã, Melinda Cândea ºi George Erdeli);

EIR: I, 508-521 (capitol de Ion Alexandrescu ºi Gabriel Badea-Pãun).
111. Cucu 1970: 40.
112. Un exemplu târziu ºi desigur extrem pentru artificialitatea unei asemenea �promovãri� este

Scorniceºtiul, ridicat la rangul de oraº în 1989 (Mungiu-Pippidi, Althabe 2002: 116-121).
113. Ronnås 1984: 192-194.

din care (%) Anii  Spor total al 
populaþiei urbane spor natural spor migrator spor datorat reclasificãrilor 

administrative 
1948-1956 + 1,76 milioane 17 70 13 
1956-1966 + 1,83 milioane 26 68 6 
1966-1977 + 2,93 milioane 35 49 16 
1977-1982 + 1,53 milioane 40 59,5 0,4 

Sursa: Sandu 1987:192.

Un alt set de date confirmã ºi el însemnãtatea decisivã a migraþiei în creºterea
populaþiei urbane. Astfel, potrivit recensãmântului din 1966, 59% din populaþia de la acea
datã a oraºelor era formatã din oameni care nu se nãscuserã în localitatea în care au fost
recenzaþi; dintre aceºtia, sub un sfert se stabiliserã în oraºul respectiv înainte ºi/sau în
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timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, iar o treime veniserã în anii �60114. Unii dintre
migranþi veniserã de la distanþã relativ micã, dar alþii veneau din cu totul alte provincii
istorice, exemplul cel mai cunoscut, dar nu singular, fiind cel al muncitorilor moldoveni
stabiliþi la Braºov115. Cazul Bucureºtiului meritã ºi el evidenþiat: la recensãmântul din 1977
au fost consemnaþi 1.933.885 de locuitori, dintre care doar 40,9% nãscuþi în Bucureºti;
dintre locuitorii �veniþi�, peste jumãtate erau nãscuþi în diversele judeþe ale Munteniei
(581.016, adicã 30% din populaþia totalã), iar restul se nãscuserã în teritorii mai îndepãrtate,
precum Moldova (198.693, adicã 10,3%), Oltenia (144.140, adicã 7,5%), Transilvania
(4,9%), Dobrogea (1,7%), Criºana ºi Maramureº (1,2%), Banat (0,6%)116.

De regulã, migraþia de la sat la oraº nu a fost impusã de autoritãþile comuniste, ci a fost
rezultatul opþiunii oamenilor în condiþiile în care regimul a creat stimuli încurajând aceastã
opþiune. De aceea, considerãm cã teoria lui Kansky despre însemnãtatea urbanizãrii la
iniþiativa particularilor, chiar ºi în condiþiile regimurilor comuniste, este valabilã ºi pentru
România. Colectivizarea agriculturii a contribuit la ruperea legãturilor dintre sãteni ºi
pãmânt, iar dezvoltarea industrialã a creat locuri de muncã îndeosebi în mediul urban.
Aceºti stimuli nu garantau însã mutarea noilor muncitori industriali la oraº; de altfel,
practica navetei din sate spre locurile de muncã de la oraº a rãmas o realitate considerabilã
de-a lungul întregului regim comunist. Pentru a deveni orãºeni, sãtenii aveau nevoie de
locuinþe, ca ºi de un regim permisiv în ceea ce priveºte acordarea dreptului de rezidenþã la
oraº. În aceste domenii, regimul a favorizat pe muncitorii industriali care se stabileau la
oraº, acordându-le mai întâi vize de flotant ºi locuinþe sociale în aºa-numitele cãmine de
nefamiliºti, iar apoi apartamente la bloc ºi dreptul la �buletin de oraº�. Alãturi de muncitorii
industriali sau din sectorul serviciilor, migraþia de la sat la oraº a cuprins ºi un numãr
considerabil de tineri care au venit sã studieze la oraº ºi apoi s-au stabilit în mediul urban,
combinând astfel mobilitatea spaþialã cu ascensiunea socio-profesionalã117. Trebuie observat
faptul cã regimul comunist nu a creat întotdeauna condiþii favorabile pentru stabilirea la oraº
a muncitorilor ºi tinerilor studioºi veniþi din mediul rural. Mai ales în primul deceniu al
regimului, oferta de locuinþe din mediul urban a fost mult sub nevoi. Astfel, în anii
1951-1960 din fondurile statului, ale întreprinderilor socialiste ºi ale organizaþiilor cooperatiste
ºi obºteºti s-au dat în folosinþã numai 125.070 apartamente în mediul urban118, ceea ce, la un

114. Measnicov, Hristache, Trebici 1977: 47-48; Ronnås 1984: 206-208.
115. O analizã a tipologiei acestor migraþii rural-urban la Measnicov, Hristache, Trebici 1977:

60-121 ºi Trebici, Hristache 1986: 119-134. Per total, regiuni precum Maramureºul, Oltenia,
Muntenia (fãrã Bucureºti) ºi Moldova au cedat populaþie, iar Dobrogea, Transilvania, Criºana,
Banatul ºi Bucureºtiul au fost beneficiari neþi ai acestor fluxuri migratorii (Turnock 1986: 243).

116. Trebici, Hristache 1986: 125. Diferenþa pânã la 100% se datoreazã rubricii �alte situaþii ºi
neidentificat�, care a cuprins 55.703 persoane. Autorii explicã provenienþa persoanelor
migrate în Bucureºti pe de o parte prin atracþia provincialã a capitalei în judeþele din
Muntenia, ºi pe de altã parte prin factorii de respingere care au determinat fluxuri de
emigraþie din Oltenia ºi mai ales din Moldova, comparativ cu Transilvania care, �cu nivelul
ei ridicat de dezvoltare economicã ºi culturalã, a avut condiþii obiective puternice de a reþine
emigraþia dintre hotarele ei� (Trebici, Hristache 1986: 126).

117. Astfel, studiile referitoare la migraþia din anii 1950-1970 au evidenþiat propensiunea de a rãmâne
la oraº a elevilor veniþi la circa 15 ani sã facã liceul la oraº, în timp ce majoritatea tinerilor care
au rãmas la sat dupã vârsta de 15 ani au continuat sã locuiascã în satele de origine ºi la
maturitate, chiar ºi atunci când ºi-au gãsit locuri de muncã la oraº (Ronnås 1984: 209-210).

118. AS 1990: 540-541. Desigur, la oraºe s-au mai dat în folosinþã în acest deceniu ºi 190.718
locuinþe construite de populaþie cu forþe proprii, dar acestea rareori au fost accesibile sãtenilor
mutaþi la oraº, servind mult mai mult adãpostirii sporului demografic al �vechilor orãºeni�.
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aflux de cel puþin 1 milion de noi orãºeni, era cu totul insuficient. O oarecare echilibrare a
situaþiei a avut loc abia în deceniul urmãtor, când s-au dat în folosinþã în oraºe ºi municipii un
total de 529.319 apartamente construite din fondurile statului, ale întreprinderilor ºi ale
organizaþiilor cooperatiste ºi obºteºti, iar de o devansare a creºterii populaþiei urbane de cãtre
oferta de locuinþe noi se poate vorbi � cu prudenþã � abia pentru deceniul 1971-1980, când s-au
dat în folosinþã în oraºe ºi municipii un total de peste 1,2 milioane apartamente construite din
fondurile statului, ale întreprinderilor ºi ale organizaþiilor cooperatiste ºi obºteºti119.

Deºi dupã standardele noastre cele mai multe dintre apartamentele construite în perioada
comunistã sunt mici ºi cu deficienþe calitative, pentru sãtenii care se stabileau la oraº
�mutatul la bloc� reprezenta un o îmbunãtãþire a condiþiilor de locuit, accesul la facilitãþi
(apã curentã, încãlzire centralã, gaze pentru gãtit, uneori chiar ºi electricitatea) de care nu
dispuseserã în vechile locuinþe din satele de unde veneau120. La aceasta s-au adãugat
progresele realizate prin dotarea gospodãriilor cu bunuri electrocasnice de folosinþã îndelun-
gatã, dotare care a fost mai timpurie ºi proporþional mai puternicã în mediul urban, de data
aceasta fãrã vreo distincþie majorã între mai vechii ºi mai noii orãºeni. Astfel, majoritatea
gospodãriilor au ajuns sã dispunã de cel puþin un aparat de radio (în 1980 s-a depãºit pragul
de 250 de aparate de radio la 1.000 de locuitori), iar în anii 1965-1980 s-a realizat saltul
decisiv în ceea ce priveºte dotarea cu televizoare (28,8 televizoare la 1.000 de locuitori în
1965, 81,8 în 1970 ºi 209,7 televizoare la 1.000 de locuitori în 1980). Ceva mai mici sunt
valorile în ceea ce priveºte dotarea cu frigidere (21,3 la 1.000 de locuitori în 1965, 156,2 la
1.000 de locuitori în 1980 ºi 176,4 la 1.000 de locuitori în 1989), cu maºini de gãtit cu gaze
(45,1 la 1.000 de locuitori în 1965, 114,1 la 1.000 de locuitori în 1980 ºi 139,8 la 1.000 de
locuitori în 1989) ºi maºini de spãlat rufe (22,9 la 1.000 de locuitori în 1965, 102,2 la 1.000 de
locuitori în 1980 ºi 147,5 la 1.000 de locuitori în 1989)121, dar ºi în aceste cazuri se poate
aprecia cã majoritatea gospodãriilor urbane dispuneau deja cãtre 1980 de aparatura electro-
casnicã de bazã pentru o viaþã modernã.

Îmbunãtãþirea condiþiilor de locuit ºi dotarea modernã a locuinþelor, deºi esenþiale pentru
decizia multor oameni de a se stabili la oraº, nu au fost singurele avantaje aduse de
urbanizare. Oraºele au oferit ºi accesul la o infrastructurã de aprovizionare cu bunuri
materiale ºi servicii. Odatã cu trecerea la comunism, numãrul unitãþilor comerciale cu
amãnuntul a scãzut mai întâi prin închiderea sau comasarea unora din unitãþile naþionalizate,
dar dupã aceastã primã fazã au fost întemeiate noi unitãþi de stat ºi cooperatiste ºi a crescut
foarte mult volumul vânzãrilor cu amãnuntul cãtre populaþie.

119. AS 1990: 540-541. Apelul la prudenþã se datoreazã pe de o parte faptului cã suprafaþa
locuibilã medie a acestor apartamente a fost extrem de modestã, variind în jurul a 31-32 m2,
ºi pe de altã parte faptului cã unele dintre noile construcþii au presupus demolarea unor case
vechi, pierderea de locuinþe ºi suprafaþã locuibilã nefiind surprinsã în aceastã statisticã. De
asemenea, trebuie semnalatã ºi scãderea numãrului de locuinþe construite în mediul urban de
cãtre populaþie cu forþe proprii: astfel, de la peste 190.000 locuinþe în anii 1951-1960 s-a
ajuns la 144.000 locuinþe noi în deceniul 1961-1970 ºi la numai 60.852 locuinþe noi în anii
1971-1980.

120. Mihãilescu, Nicolau, Gheorghiu, Olaru 1994; Ronnås 1984: 250-252. De observat faptul
cã în 1989 erau alimentate cu apã potabilã numai 2.301 de localitãþi (ºi conectate la reþeaua
de canalizare publicã un numãr mult mai mic, de numai 537 de localitãþi - AS 1990: 214,
217), ceea ce înseamnã cã în majoritatea covârºitoare a satelor asigurarea apei curente trebuia
realizatã prin apelul la resurse proprii.

121. Datele cantitative din acest paragraf au fost preluate din AS 1990: 130. Cu privire la
deosebirile de dotare dintre gospodãriile urbane ºi cele rurale, vezi Ronnås 1984: 252.
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Tabelul IV.19. Comerþul interior în România socialistã

 1948 1950 1960 1970 1980 1989 
Total unitãþi comerciale 

(mii unitãþi) 
108,4 65,8 50,8 61,6 78,7 82,0 

Particulare 97,9 38,2 0,6 � � � 
De stat 2,0 7,8 23,5 30,7 40,6 41,9 

 
din 
care Cooperatiste 8,5 19,8 26,7 30,9 38,1 40,1 

Volumul total al 
vânzãrilor (miliarde lei) 

9,9 13,6 39,8 93,7 213,0 297,3 

Pâine (mii tone) ... 667,5 1.215,0 1.961,7 2.449,5 2.571,9 
Paste fãinoase (mii tone) ... 18,7 28,7 48,3 61,6 85,9 

Carne (mii tone) ... 75,9 138,5 185,6 462,7 224,4 
Preparate din carne 

(mii tone) 
... 9,9 45,8 94,1 236,7 257,1 

Peºte (mii tone) ... 6,9 10,8 52,7 72,3 75,3 
Conserve peºte (mii tone) ...  18,5 26,3 37,6 44,3 

Ulei comestibil 
(mii tone) 

... 23,9 69,6 134,8 203,9 199,2 

Lapte (mii hl) ... 354,0 1.190,0 3.726,9 5.957,9 5.587,2 
Brânzeturi (mii tone) ... 8,5 28,1 59,0 95,2 57,7 

Unt (mii tone) ... 2,0 8,9 14,7 28,7 23,5 
Ouã (milioane bucãþi) ... 27,0 159,6 610,4 1.566,0 2.066,4 

Zahãr (mii tone) ... 84,3 148,4 233,3 419,4 345,2 
Produse zaharoase 

(mii tone) 
... 14,4 42,9 71,6 144,7 480,6 

Legume proaspete 
(mii tone) 

... 105,2 241,7 649,3 813,8 860,5 

Conserve de legume 
(mii tone) 

...  16,7 79,8 163,0 237,8 

Fructe proaspete 
(mii tone) 

... 78,6 97,3 107,0 225,9 302,1 

Bere (mii hl) ... 880,0 1.616,0 4.247,4 9.734,0 11.778,3 
Þesãturi ºi confecþii din 
bumbac (milioane m2) 

... 120,7 184,8 232,3 284,4 287,3 

Þesãturi ºi confecþii din 
lânã (milioane m2) 

... 18,1 28,2 40,3 72,4 59,7 

Þesãturi ºi confecþii din 
mãtase (milioane m2) 

... 12,0 22,7 32,0 60,1 80,7 

Tricotaje (milioane lei) ... 434 1.444 4.017 10.533 14.780 
Încãlþãminte 

(milioane perechi) 
... 8,6 26,8 51,2 76,9 84,3 

Mobilã (milioane lei) ... 58 998 3.243 7.960 6.539 
Aspiratoare (mii bucãþi) ...  6,0 64,6 132,5 159,2 

Ceasuri (mii bucãþi) ...  390,0 910,5 1.856,1 1.742,8 
Medicamente (milioane lei) ... 206 613 1.058 .2252 4.428 

Sãpun (mii tone) ... 12,2 29,0 25,6 23,7 20,6 
Detergenþi (milioane lei) ...  30,0 295,6 827,2 1.396,3 

Sursa: AS 1990: 566, 574, 590-593.
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Evident, lista mãrfurilor de mai sus, deºi lungã, nu cuprinde decât o parte din tipurile
de mãrfuri vândute populaþiei. Ea dã însã seama despre rolul modernizator al comerþului
interior, atât prin sporul vânzãrii unor mãrfuri care se constituie în indicatori ai modernitãþii
(de exemplu, preparatele alimentare sau produsele igienico-sanitare), cât ºi prin integrarea
unei mari pãrþi a populaþiei, ºi în primul rând a populaþiei urbane, în circuitele economiei
de schimb de mãrfuri. În cadrul trecerii de la autoconsum la achiziþia de bunuri ºi servicii
din comerþ oraºele au avut rolul decisiv, atât prin avansul populaþiei urbane asupra celei
rurale în ceea ce priveºte volumul bunurilor ºi serviciilor achiziþionate122, cât ºi prin faptul
cã cea mai mare parte a acestor bunuri erau achiziþionate în marile magazine de la oraº123.

Oraºele au avut un rol modernizator nu numai în stabilirea modelelor de consum, ci ºi în
asigurarea unui amplu set de servicii cultural-sociale. Dezvoltarea învãþãmântului va fi
analizatã într-un subcapitol separat (IV.2.4.2.3.), astfel încât acum este suficient sã menþio-
nãm faptul cã perioada comunistã a fost aceea în care a fost finalizatã eradicarea analfa-
betismului ºi a sporit considerabil nivelul mediu de educaþie al populaþiei; or, în aceste
progrese, rolul oraºelor a fost decisiv, fie ºi numai pentru cã majoritatea covârºitoare a liceelor
ºi totalitatea instituþiilor de învãþãmânt superior se aflau în mediul urban. La fel de important
a fost rolul oraºelor în asigurarea unei infrastructuri sanitare, numãrul paturilor de spital
crescând de la 53.889 în 1950 la 206.908 în 1989124; pe de altã parte, reþeaua de dispensare
rurale, cu un rol foarte important în reducerea mortalitãþii ºi a incidenþei bolilor în mediul
rural, a depins de-a lungul întregii perioade ºi de personal medical care locuia la oraº. Nu în
cele din urmã, oraºele au asigurat cea mai mare parte a ofertei culturale nu numai pentru
populaþia proprie, ci ºi pentru locuitorii satelor. Or, aceastã ofertã a sporit semnificativ în
perioada regimului comunist, atât la nivelul producþiei de bunuri culturale (ziare, reviste, cãrþi
etc.), cât ºi la cel al serviciilor ºi divertismentului (cinematografe, teatre, instituþii muzeale
etc.). De exemplu, numãrul cinematografelor a crescut de la 1.299 sãli existente în 1950 la
6.275 în 1970, dupã care creºterea s-a plafonat ºi a devenit chiar negativã, astfel încât în 1989
mai funcþionau doar 5.453 de sãli; sporul a fost încã ºi mai mare în ceea ce priveºte numãrul
spectatorilor, care a crescut de la 52 de milioane în 1950 la 203,5 milioane în 1989125.

În concluzie, credem a nu greºi când apreciem cã ºi în România, la fel ca pe plan
mondial, urbanizarea a fost un vector al progresului economico-social ºi cultural. Pe de
altã parte, nu trebuie sã pierdem însã din vedere faptul cã procesul de urbanizare din
România socialistã a fost relativ întârziat faþã de cel din majoritatea þãrilor europene ºi cã
nivelul de urbanizare din România a rãmas, chiar ºi la sfârºitul perioadei comuniste,
semnificativ sub media europeanã. Astfel, la sfârºitul anilor �80, România (cu 53,2%
populaþie urbanã) se afla pe locul 23 din 25 de state europene, devansând la acest criteriu
doar Portugalia ºi Albania, ºi la o distanþã apreciabilã faþã de media europeanã de 69%126.

122. Acest avans este vizibil din compararea sumelor cheltuite pentru achiziþia de bunuri ºi
servicii din sectorul socialist: astfel, populaþia urbanã a cheltuit anual în acest scop în medie
1.942 lei în 1950 ºi 6.841 lei în 1965, în timp sumele corespunzãtoare pentru populaþia ruralã
sunt de 349 lei în 1950 ºi 1.883 lei în 1965 (Ronnås 1984: 248); deþi este de presupus cã
diferenþa a scãzut în termeni relativi dupã 1965, este cert faptul cã locuitorii oraºelor au
continuat sã-ºi asigure o parte mai mare din nevoi prin apelul la achiziþiile din comerþ.

123. Ronnås 1984: 246-252; Cucu, Iordan 1984: 449-450 (subcapitol de Claudiu Giurcãneanu).
124. Constantinescu 2000: 432 (capitol de Marcela Irimie).
125. AS 1990: 194-195. Evoluþii similare, chiar dacã de amplitudine mai micã, pot fi observate ºi

în ceea ce priveºte teatrele ºi instituþiile muzicale, al cãror numãr a sporit de la 57 în 1950 la
146 în 1989, sau muzeele, care cresc de la 121 în 1950 la 463 în 1989 (AS 1990: 198, 206).

126. Grigorescu 1993: 193-194 (capitol de Vergiliu Iordache).



355EPOCA POSTBELICÃ

Limitele urbanizãrii socialiste sunt evidenþiate ºi de alte douã aspecte. Deºi dezvoltarea
urbanã din timpul socialismului a fost mai echilibratã în profil teritorial decât în perioadele
anterioare, deºi ponderea Bucureºtiului în ansamblul populaþiei urbane a scãzut de la 28%
în 1948 la circa 18% în anii �80, cea mai mare parte a creºterii populaþiei urbane s-a
concentrat la nivelul oraºelor mari (de peste 100.000 de locuitori; numãrul acestora,
excluzând capitala, a sporit de la 2 în 1948 la 18 în 1980, cu o pondere de peste 35% din
populaþia urbanã totalã), în timp ce România a rãmas deficitarã la nivelul oraºelor mici (sub
20.000 de locuitori), atât în ceea ce priveºte ponderea acestora în populaþia urbanã (26,7%
în 1948, 14,7% în 1980), cât ºi calitatea infrastructurii urbane127. Pe de altã parte, în ultima
fazã a regimului comunist procesul de urbanizare a cunoscut o încetinire cantitativã ºi
fenomene de degradare calitativã. La mijlocul anilor �70 regimul ºi-a propus þeluri deosebit
de ambiþioase. S-a prevãzut crearea unui numãr de circa 300-400 de noi centre orãºeneºti128

ºi se preconiza ca ponderea populaþiei urbane sã ajungã la 50% în 1980, aproximativ 66%
în 1990 ºi aproximativ 70% la sfârºitul secolului XX129. Noua linie politicã punea accentul
pe dezvoltarea oraºelor mici ºi a centrelor agroindustriale ºi a inclus mãsuri de limitare a
mobilitãþii spre oraºele mari130. Tensiunile dintre aceastã opþiune politicã a regimului ºi
preferinþele populaþiei a fost agravatã de acumularea problemelor economice în anii �80, ºi
mai ales de restrângerea disponibilitãþilor pentru investiþii. Un simptom al acestei involuþii
a fost reducerea ofertei de locuinþe noi, care, de la o medie de peste 123.000 de apartamente
anual în deceniul 1971-1980 ºi niveluri de peste 140.000 de apartamente anual în 1981-1982,
a scãzut sub 100.000 de apartamente noi anual dupã 1985131. Degradarea calitativã a vieþii
urbane s-a reflectat în reducerea ofertei de stat la o serie de bunuri alimentare ºi în sincopele
furnizãrii unor servicii publice elementare, cum ar fi asigurarea energiei termice ºi electrice.
În aceste condiþii, þelurile ambiþioase pe care ºi le-a propus regimul nu au mai putut fi
atinse. Astfel, populaþia urbanã a ajuns la 50% din populaþia totalã a þãrii abia în 1985 (faþã
de 1980, cum se prevedea în Programul PCR), iar în 1989, în locul nivelului preconizat de
aproape 66%, ea se situa la numai 53,2%.

IV.2.3.5. Comerþul exterior

Evoluþia comerþului exterior al României socialiste poate fi împãrþitã în trei mari faze:
1) etapa concentrãrii asupra relaþiei cu þãrile socialiste, îndeosebi cu Uniunea Sovieticã;

aceastã etapã, care a durat de la finele celui de-al doilea rãzboi mondial pânã la sfârºitul
anilor �50, a cuprins mai întâi o fazã de reducere cantitativã, urmatã apoi de o creºtere
cantitativã stimulatã de existenþa Sovromurilor ºi de înfiinþarea CAER;

2) etapa diversificãrii relaþiilor economice externe ºi a creºterii rapide a volumului comerþului
exterior, de la sfârºitul anilor �50 pânã în 1981; elementul-cheie al acestei faze au fost
relaþiile economice cu þãrile capitaliste dezvoltate, dar diversificarea raporturilor economice
externe s-a manifestat ºi în relaþia cu þãrile �în curs de dezvoltare� din Lumea a Treia;

3) etapa focalizãrii pe prioritatea achitãrii datoriilor externe, care s-a manifestat prin
restrângerea importurilor ºi forþarea exporturilor, chiar ºi în condiþiile în care multe

127. Cucu, Iordan 1984: 142-153 (subcapitole de Petre Deicã, Melinda Cândea ºi George Erdeli).
128. Programul PCR 1974: 86.
129. Trebici 1977: 5-6.
130. Turnock 1986: 253-254.
131. AS 1990: 540. Pentru o analizã comparativã a precaritãþii condiþiilor de locuit din ultimii ani

ai regimului comunist, vezi Grigorescu 1993: 195-213 (capitol de Vergiliu Iordache).
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dintre aceste exporturi îºi gãseau tot mai greu debuºeuri; în aceastã etapã, care a
cuprins în esenþã anii 1981/1982-1989, balanþa comercialã externã a fost activã, dar
volumul total al comerþului exterior a stagnat.

În cele ce urmeazã, nu ne propunem sã discutãm în detaliu evoluþia comerþului exterior
al României socialiste ºi avatarurile specifice ale fiecãrei faze132. Ne vom mulþumi doar sã
semnalãm faptul cã trecerile de la o fazã la alta au fost convergente � cu unele deosebiri de
sincronizare/succesiune � cu mutaþiile survenite în politica de ansamblu a regimului comunist133

ºi sã examinãm unele aspecte din perspectiva problemei generale a capitolului IV.2.3. �
explicaþii ºi limite ale creºterii economice a României în timpul regimului comunist.

132. Analize sintetice cu privire la comerþul exterior al României socialiste pot fi gãsite în Turnock
1986: 231-241, Sutã 1998: 165-272, Mureºan, Mureºan 1998:364-365 ºi Constantinescu
2000: 283-310 (capitol de Nicolae Sutã). Pentru contextul general al comerþului exterior al
þãrilor socialiste din Europa ºi relaþiile din interiorul CAER, vezi ºi Montias 1967: 135-230,
Köves 1985, Wallace, Clarke 1986, Csaba 1990 ºi Þãranu 2007.

133. Astfel, trecerea la fazele de restrângere a relaþiilor economice externe a urmat mutaþiile
politice interne, în timp ce în cazul trecerii la faza a doua se poate vorbi de o împletire a
diversificãrii relaþiilor economice externe cu desprinderea gradualã a comuniºtilor români
din dependenþa accentuatã faþã de Uniunea Sovieticã prevalentã în etapa anterioarã. Pe de altã
parte, în primii ani postbelici restrângerea legãturilor economice cu Occidentul a urmat
imediat dupã instaurarea controlului politico-militar al Uniunii Sovietice asupra României,
fiind totodatã favorizatã de dificultãþile economice ce afectau cea mai mare parte a Europei
în anii respectivi, în timp ce în anii 1970-1980 Ceauºescu a încercat sã menþinã linia
ascendentã a comerþului exterior, inclusiv cu Occidentul, chiar dupã ce realizase o cotiturã
autoritarã ºi autohtonistã în politica internã, trecând la restrângerea importurilor doar dupã
ce dezechilibrele din relaþiile economice externe conduseserã la criza datoriilor din 1981 ºi
ameninþau sã limiteze autoritatea sa absolutã în politica internã. În cazul trecerii de la
focalizarea pe relaþiile economice externe la diversificare, se cuvine sã remarcãm alternanþa
deciziilor politice ºi economice în reorientarea regimului comunist spre o linie naþio-
nal-comunistã ºi spre cooperarea cu Occidentul: dupã retragerea trupelor sovietice din
România în 1958, în 1959 a început crearea bazelor instituþionale prin acorduri cu statele
occidentale în vederea realizãrii de importuri care sã stimuleze dezvoltarea industrialã a
României, iar în anii imediat urmãtori decizia de construire a combinatului metalurgic de la
Galaþi marca opþiunea regimului de a refuza specializarea agricolã în cadrul CAER ºi de a
dezvolta peste nevoile interne industria grea în România; în plan politic, noua orientare a
regimului, mascatã iniþial de mãsuri cum ar fi intensificarea represiunii interne în 1958, a
devenit vizibilã în 1963-1964, când România a început sã voteze diferit faþã de Uniunea
Sovieticã în organismele internaþionale ºi apoi a afirmat prin declaraþia din aprilie 1964
dreptul fiecãrui partid comunist de a decide independent politica þãrii sale. În esenþã, mutaþia
politicã ºi economicã fusese realizatã încã înainte de 1965, Ceauºescu doar continuând ºi
amplificând direcþia politico-economicã de distanþare faþã de Uniunea Sovieticã ºi de diver-
sificare a relaþiilor internaþionale. Fãrã a mai enumera acum toþi paºii politici din primul
deceniu al guvernãrii lui Nicolae Ceauºescu (evenimentul-vedetã a fost, desigur, condamnarea
invaziei trupelor þãrilor din tratatul de la Varºovia în Cehoslovacia în august 1968, dar cel
puþin la fel de importante au fost instituirea relaþiilor diplomatice cu RFG ºi intensificarea
relaþiilor cu Statele Unite), vom remarca faptul cã în plan economic aceastã linie politicã a
fost încununatã de aderarea României la GATT (Acordul General asupra Tarifelor ºi Comerþului)
în 1971, la Fondul Monetar Internaþional ºi la Banca Mondialã în 1972, precum ºi de
acordarea clauzei naþiunii celei mai favorizate de cãtre Statele Unite ale Americii în 1975.
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În mod firesc, vom începe prin consemnarea câtorva date referitoare la evoluþia cantitativã
de ansamblu a comerþului exterior al României în aceastã perioadã. Datele statistice au fost
centralizate pentru anii 1950-1980 în lei valutã (calculaþi pe baza cursului oficial al leului
faþã de valutele în care s-a derulat efectiv comerþului, curs oficial stabilit de Banca Naþionalã
a României), iar pentru anii 1981-1989 în lei (valorile în valute au fost convertite în lei pe
baza cursurilor comerciale în vigoare în anul respectiv); în consecinþã, comparabilitatea
datelor este limitatã, atât în raport cu perioada anterioarã anului 1950, cât ºi între seria de
date pentru anii 1950-1980 ºi cea pentru anii 1981-1989134. Vom observa totuºi faptul cã în
primii ani postbelici, din cauza reducerii concomitente a producþiei proprii ºi a cererii din
majoritatea þãrilor europene afectate de rãzboi, ca ºi din pricina restricþiilor impuse de
regimul de ocupaþie sovieticã, volumul comerþului exterior al României a scãzut considerabil,
de la o valoare totalã de 286 de milioane dolari în 1938 la doar 95 de milioane de dolari în
1947, cu un deficit de 27 de milioane de dolari; ponderea Uniunii Sovietice ºi a þãrilor
aflate în zona de influenþã sovieticã era în 1947 de 90% la exporturi ºi 70% la importuri, în
raport cu valori sub 20% în anii premergãtori celui de-al doilea rãzboi mondial135. De la
aceastã minimã redresarea a fost rapidã, volumul comerþului exterior fiind de 340 de
milioane dolari în 1949 ºi 463 de milioane dolari în 1951; totodatã, deºi distribuþia pe þãri
s-a mai diversificat, ponderea Uniunii Sovietice ºi a sateliþilor sãi europeni a rãmas larg
majoritarã.

Tabelul IV.20. Volumul comerþului exterior al României (1950-1989)

 Total Export Import Sold 
Milioane lei valutã 

1950 2.735 1.274 1.461 �187 
1960 8.189 4.302 3.887 +415 
1970 22.866 11.105 11.761 �656 
1980 109.969 50.963 59.006 �8.043 

Milioane lei 
1981 332.373 167.702 164.671 +3.031 
1989 302.762 167.780 134.982 +32.798 

134. Trebuie totuºi remarcat cã în 1990 specialiºtii Comisiei Naþionale pentru Statisticã au fãcut
un efort de corelare a celor douã serii de date ºi au prelucrat indici pentru întregul interval
1950-1989 (AS 1990: 606-609); rata de echivalare rezultatã a fost în zona de mãrime 1 leu
valutã 1980 = 2,96-3,00 lei 1981, diferenþele dintre ratele de echivalare pentru import ºi
export depinzând de compoziþia diferitã a coºurilor de valute în care s-au desfãºurat schim-
burile respective.

135. Turnock 1986: 231. De menþionat cã înainte de 1939 majoritatea relaþiilor cu þãrile care
dupã rãzboi au devenit socialiste se derulau cu Cehoslovacia ºi Ungaria, în timp ce ponderea
Uniunii Sovietice în comerþul exterior al României era de 0,1-0,5% (Axenciuc: III, 532, 536).

136. Montias 1967: 201; Turnock 1986: 232-233.

Sursa: AS 1990: 604-605.

Creºterea a fost considerabilã, de circa 40 de ori în cele trei decenii din 1950 pânã în
1980, iar numãrul þãrilor cu care România a avut relaþii economice a sporit de la 28 în 1950
la peste 150 în anii 1980. Cea mai mare parte a creºterii a fost realizatã în anii 1960 ºi 1970,
de fapt începând din 1959, când România, îndeosebi prin intermediul lui Ion Gheorghe
Maurer, a iniþiat relansarea legãturilor comerciale cu þãrile occidentale136.
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Tabelul IV.21. Structura comerþului exterior al României pe grupe de þãri (1950-1989) (%)

 Þãri socialiste 
est-europene 

Þãri capitaliste 
dezvoltate 

Þãri în curs de 
dezvoltare 

1950 83,3 16,7 
1960 66,8 22,3 10,9 
1970 48,8 38,6 12,6 
1980 33,7 35,5 30,8 
1988 47,8 27,3 24.9 

  1950 1960 1970 1980 1989 
Imp. 38,3 33,7 40,3 24,6 25,5 Maºini, utilaje ºi mijloace de 

transport Exp. 4,2 16,7 22,4 24,9 29,3 
Imp. 23,5 34,3 31,1 50,3 56,0 Combustibili, materii prime 

minerale, metale Exp. 33,8 37,0 22,6 29,5 32,1 
Imp. 4,5 7,4 6,0 6,4 5,6 Produse chimice, 

îngrãºãminte, cauciuc Exp. 1,7 2,1 7,2 9,7 9,5 
Imp. 1,1 1,0 1,5 1,0 0,9 
Exp. 4,4 2,5 2,8 2,2 2,0 

Materiale de construcþii ºi 
accesorii 

Exp. 1,3 5,8 18,2 16,2 18,1 

Surse: Bonciu, Murgescu 1990: 286; pentru 1960 am corectat datele prin confruntare
cu Constantinescu 2000: 298 (capitol de Nicolae Sutã).

Dincolo de unele nepotriviri între datele existente în unele lucrãri de referinþe137, tabelul
de mai sus este deosebit de clar în indicarea tendinþelor mari de evoluþie ºi confirmã
etapizarea propusã de noi la începutul acestui subcapitol. Dacã studiem datele defalcate pe
subgrupe de þãri ºi pe export-import138, vom observa mai întâi faptul cã declinul relativ
al relaþiilor cu þãrile socialiste europene a fost determinat îndeosebi de scãderea ponderii
relaþiilor cu Uniunea Sovieticã (de la aproape douã treimi din totalul grupei þãri socialiste
europene la sfârºitul anilor �50 la mai puþin de jumãtate din totalul acestei grupe în anii
1970), în timp ce ponderea relaþiilor cu celelalte þãri socialiste europene s-a redus mult mai
puþin. Pe de altã parte, în sporul relaþiilor cu þãrile capitaliste dezvoltate elementul motor au
fost importurile, care au devansat sistematic importurile, în timp ce în raporturile cu þãrile
în curs de dezvoltare situaþia a diferit de la un subgrup la altul, exporturile prevalând de
regulã în relaþia cu þãrile socialiste din Asia, în timp ce în relaþia cu þãrile din America
Latinã, Africa, Orientul Apropiat ºi Asia sudicã excedentele au alternat cu deficitele,
tendinþa fiind aceea de sporire a deficitelor odatã cu creºterea preþului importurilor de petrol
dupã 1973 ºi mai ales în anii �80. În fine, creºterea ponderii þãrilor socialiste europene din
anii 1980 a avut la bazã importurile sporite de materii prime din Uniunea Sovieticã, precum
ºi dificultãþile de a gãsi debuºeuri pentru multe dintre exporturi în þãrile capitaliste dezvoltate.

Aceste observaþii ne îndeamnã sã luãm în considerare ºi mutaþiile produse în structura
pe grupe de mãrfuri a importurilor ºi exporturilor României.

Tabelul IV.22. Ponderea diverselor grupe de mãrfuri în comerþul exterior
al României 1950-1989 (%)

137. Astfel, datele reproduse în Constantinescu 2000: 298 (capitol de Nicolae Sutã) sunt uºor
diferite, fiind ceva mai mari la þãrile socialiste membre CAER ºi mai mici la þãrile capitaliste
ºi la þãrile în curs de dezvoltare; diferenþele nu depãºesc 1% decât în cazul anului 1988.

138. Pentru medii multianuale pentru intervalul 1958-1980 vezi Turnock 1986: 236.
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Sursa: AS 1990: 612-613.

Nu vom comenta în detaliu evoluþia importurilor ºi exporturilor diferitelor categorii de
mãrfuri. Vom observa însã faptul cã structura comerþului exterior reflectã mutaþia
produsã de dezvoltarea industrialã a României. Astfel, la nivelul importurilor se poate
observa primatul importurilor de maºini ºi utilaje pentru dotarea industriei pânã în anii �70,
urmatã de creºterea dramaticã a valorii ºi ponderii importurilor de materii prime pentru
industrie în anii �70 ºi �80, creºtere influenþatã neîndoielnic de mãrirea preþului petrolului
(vezi ºi subcapitolul IV.2.4.3.1), dar care reflectã ºi sporirea cantitãþilor importate; pe de altã
parte, pe ansamblul intervalului a scãzut ponderea importurilor de mãrfuri industriale de
larg consum, ca ºi cea a unor importuri de materii prime nealimentare, cum ar fi fibrele de
bumbac, pieile crude, fibrele ºi firele sintetice, furajele concentrate, celuloza, hârtia ºi
cartonul. Încã ºi mai impresionantã este mutaþia la nivelul exporturilor. În 1950 România
exporta cu precãdere petrol ºi produse petroliere, lemn, produse agroalimentare, metale ºi
minerale, ponderea acestor categorii de mãrfuri depãºind 88% din totalul exporturilor; la
sfârºitul intervalului, ponderea acestor exporturi scãzuse sub jumãtate din valoarea totalã,
iar menþinerea lor la niveluri relativ ridicate se datora mai ales creºterii cantitative ºi
valorice a exporturilor de produse petroliere. Pe de altã parte, elementul cel mai dinamic pe
ansamblul perioadei au fost exporturile industriei constructoare de maºini, a cãror pondere
în totalul exporturilor a crescut în intervalul studiat cu peste 25%; de asemenea, o creºtere
respectabilã poate fi observatã în ceea ce priveºte exporturile de mãrfuri industriale de larg
consum, de produse chimice, îngrãºãminte ºi cauciuc. Convergenþa dintre direcþiile de
evoluþie ale economiei în ansamblu ºi cele ale structurii comerþului exterior, ca ºi devansarea
ratei de creºtere a economiei de cãtre cea a comerþului exterior în anii 1950-1981139,
confirmã observaþia lui David Turnock, potrivit cãruia creºterea foarte rapidã a volumului
comerþului exterior a constituit �un factor crucial în menþinerea unor rate de creºtere
rapidã în ansamblul economiei�140. Pe lângã faptul cã �a permis desfacerea pe piaþa
externã a unei pãrþi crescânde din producþia industrialã proprie, contribuind, în acelaºi
timp, la mãrirea venitului naþional�141, comerþul exterior a asigurat ºi resursele necesare
pentru modernizarea economiei româneºti, îndeosebi la nivelul industriei, transporturilor ºi
consumului populaþiei.

Capacitatea relaþiilor economice externe de a servi ca stimulent al dezvoltãrii economice
generale a României a început sã se epuizeze în a doua parte a anilor �70. Cauzele au fost

Imp. 21,4 13,4 10,1 5,7 5,4 Alte materii prime 
nealimentare ºi produse 

prelucrate  
Exp. 28,9 14,7 10,2 4,8 4,1 

Imp.  0,3 0,2 0,1 ... Animale vii (în afara celor 
pentru tãiere) Exp.  ... ... ... ... 

Imp. 0,7 2,2 2,3 5,7 1,7 Materii prime pentru 
producþia mãrfurilor 

alimentare 
Exp. 11,6 9,1 4,5 4,2 0,6 

Imp. 0,3 2,5 3,0 3,2 1,5 Produse alimentare 
Exp. 14,1 12,1 12,1 8,5 4,3 
Imp. 10,2 5,2 5,5 3,0 3,4 Mãrfuri industriale de larg 

consum Exp. 1,3 5,8 18,2 16,2 18,1 

139. AS 1990: 234-235, 606-609.
140. Turnock 1986: 239.
141. Cucu, Iordan 1984: 453 (subcapitol de Alexandra Ghenovici ºi Sorina Vlad).
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multiple, dar cea mai importantã dintre ele nu þinea nemijlocit de comerþul exterior, ci mult
mai mult de structura internã a economiei româneºti. Astfel, dezvoltarea acceleratã a
economiei din anii �70 se fãcuse cu preþul unui consum disproporþionat de resurse, atât la
nivelul investiþiilor, cât ºi în ceea ce priveºte consumul populaþiei. În condiþiile deteriorãrii
conjuncturii economice mondiale dupã 1973, cu momente de recesiune în multe þãri în anii
1973-1974 ºi 1979-1982, dezechilibrele din relaþiile economice externe nu au mai putut fi
susþinute, cu atât mai mult, cu cât creditele contractate de-a lungul anilor �70 trebuiau
rambursate, iar exporturile româneºti de produse industriale se dovedeau limitat competitive
pe pieþele occidentale, ceea ce antrenase deja o reorientare a lor spre þãrile socialiste ºi spre
þãrile �în curs de dezvoltare�142. În aceste condiþii, o anumitã restrângere a importurilor
pentru obþinerea unor excedente comerciale care sã echilibreze balanþa de plãþi în momentele
de vârf ale rambursãrii datoriilor era probabil inevitabilã; ceea ce ar fi putut fi doar o
repliere temporarã a fost însã transformat de decizia lui Nicolae Ceauºescu de a trece la
achitarea completã a datoriei externe într-o cotiturã majorã, cu efecte dramatice asupra
nivelului ºi structurii comerþului exterior. Încã ºi mai important a fost însã faptul cã în felul
acesta în anii �80 a fost anihilatã capacitatea comerþului exterior de a mai stimula
creºterea de ansamblu a economiei.

Mai trebuie sã evidenþiem ºi o altã limitã a comerþului exterior al României în timpul
regimului comunist. Deºi volumul comerþului exterior a crescut considerabil, mai ales pânã
în 1980, totuºi gradul de angajare a României în diviziunea internaþionalã a muncii era
relativ scãzut dacã îl comparãm cu celelalte þãri europene.

Tabelul IV.23. Exporturile pe locuitor în România ºi în alte þãri europene în 1989

Þara Dolari/locuitor 
Albania 110 
Austria 4.256 
Belgia 9.901 

Bulgaria 1.781 
Cehoslovacia 923 
Danemarca 5.485 

Elveþia 7.752 
Franþa 3.185 

Finlanda 4.692 
RFG  5.523 

Grecia 752 
Italia 2.408 

Irlanda 5.893 
Iugoslavia 564 

Marea Britanie 2.663 
Norvegia  6.408 
Polonia 348 

Portugalia 1.222 
România 453 

142. László Csaba semnaleazã cã o anumitã reorientare a comerþului exterior al României (ca ºi
al Iugoslaviei) poate fi observatã încã din 1976 (Csaba 1990: 233-234). Pentru reorientarea
exporturilor industriale spre pieþele mai puþin pretenþioase ale þãrilor socialiste la sfârºitul
anilor �80, vezi ºi datele din Mureºan, Mureºan 1998: 374.
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Sursa: Grigorescu 1993: 101 (capitol de George Georgescu).

Desigur, datele de mai sus se referã la anii 1988-1989, când România se afla într-o
serioasã crizã economicã; chiar dacã în anul 1980 decalajele ar fi fost probabil ceva mai
mici143, diferenþele sunt prea mari pentru ca modificarea anului de referinþã sã schimbe în mod
decisiv raporturile ºi ordinele de mãrime. În mod clar, deºi exporturile ºi importurile au
crescut în perioada regimului comunist, România nu redevenise o �economie de export�, aºa
cum fusese pânã în perioada interbelicã. De altfel, regimul nici nu-ºi propusese o asemenea
direcþie de evoluþie, relaþiile economice externe fiind considerate doar ca un auxiliar al
dezvoltãrii economice centrate pe nevoile ºi opþiunile politico-economice interne. În aceastã
viziune, era de neconceput ca exporturile sã devinã motorul dezvoltãrii economice. Pe de altã
parte însã, în aceste condiþii receptivitatea economiei româneºti faþã de stimulii externi era
limitatã, ceea ce, având în vedere faptul cã pe plan mondial accelerarea evoluþiei ºtiinþifice ºi
tehnice conducea la scurtarea ciclurilor diverselor produse ºi metode de producþie, constituia
un handicap care a acþionat în direcþia mãririi decalajelor faþã de economiile dezvoltate.

IV.2.3.6. Producþia agricolã

Ar putea surprinde includerea unui subcapitol despre agriculturã în discuþia despre creºterea
economicã în România socialistã. Opinia majoritãþii istoricilor, ca ºi a altor analiºti, este cã
agricultura socialistã a fost un monumental eºec. Acuzele vizeazã atât transformãrile din structura
proprietãþii funciare, ºi mai ales nimicirea gospodãriilor þãrãneºti prin procesul cooperativizãrii
forþate, cât ºi ineficienþa de ansamblu a sistemului socialist de gestionare a agriculturii.

Situaþia agrarã a României [...], care reflectã politica agricolã a anilor 1945-1989, ne
conduce, evident, la o singurã concluzie: sistemul colectivist a reprezentat un experiment
macroeconomic ºi macrosocial fãrã precedent în istoria omenirii, [...] care ºi-a dovedit,
fãrã putere de tãgadã, falimentul economic, degradarea materialã, profesionalã ºi
moralã a þãrãnimii ºi transformarea agriculturii dintr-un subsistem economic de piaþã
într-un subsistem de subzistenþã la nivel naþional144.

Spania 1.143 
Suedia 6.079 

Þãrile de Jos 7.274 
Ungaria 906 
URSS 380 

Media pentru 24 de þãri 1.961 

143. George Georgescu semnaleazã faptul cã România ºi Polonia au fost singurele state europene
care în anii 1980 au cunoscut un recul valoric absolut al comerþului lor exterior. Totuºi, în
ceea ce priveºte exporturile scãderea a fost de numai circa 0,9 miliarde dolari (Grigorescu
1993: 95 � capitol de George Georgescu), ceea ce însemna, luând în considerare ºi creºterea
demograficã din respectivul deceniu, circa 60 dolari/locuitor ºi ar fi lãsat România tot pe
locul 22 dintre cele 24 de þãri europene listate.

144. Otiman 2005: 12. Sã amintim aici ºi verdictul sever al unui bun specialist strãin în agricultura
þãrilor socialiste: potrivit opiniei sale, agricultura româneascã suferea în anii �80 de cen-
tralism exagerat în conducere ºi planificare, birocratism, pregãtire profesionalã deficitarã,
proastã dotare tehnicã, penurie de materii prime, combustibili, piese de schimb pentru
maºini, precum ºi de lipsa iniþiativei creatoare din partea unor producãtori prea puþin motivaþi
sã contribuie la optimizarea proceselor productive (Antal 1992: 83).
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Cu toate tendinþele de a idiliza situaþia þãrãnimii din România interbelicã, trebuie sã
observãm cã structura ruralã de dinainte de cooperativizare era imposibil de conservat în
lumea postbelicã. �Pulverizarea proprietãþii agricole în asemenea proporþii [91,1% dintre
proprietãþi agricole aveau sub 5 hectare teren agricol, iar 36,4% chiar sub un hectar, potrivit
recensãmântului agricol din 1948 � BM] nu permitea practicarea unei agriculturi performante
ºi valorificarea efectivã a potenþialului agricol al þãrii�145. Dacã avem în vedere ºi persistenþa
sporului natural, care conducea la agravarea deja semnificativei suprapopulaþii rurale, este
clar cã situaþia satelor ar fi continuat sã se deterioreze în condiþiile pãstrãrii vechilor
structuri productive. De aceea, independent de regimul politic, România postbelicã avea o
nevoie acutã sã realizeze concentrarea exploataþiilor agricole ºi sã dezvolte activitãþi eco-
nomice care sã ofere un debuºeu cât mai productiv pentru excedentul de forþã de muncã
eliberat din agriculturã. Desigur, se poate discuta faptul cã forma în care s-a realizat aceastã
restructurare, prin cooperativizare, ºi cu atât mai mult felul brutal în care a fost obþinutã
renunþarea þãranilor la proprietatea asupra pãmântului, nu au fost cele mai potrivite, nici din
punctul de vedere al eficienþei economice, nici cel al costurilor umane. Dincolo însã de
aceste consideraþii, se cuvine sã subliniem faptul cã structura existentã a agriculturii ºi a
satului românesc nu se mai putea menþine mult timp dupã terminarea celui de-al
doilea rãzboi mondial.

Cooperativizarea a început în 1949 ºi s-a încheiat în 1962. Mijloacele pentru a-i
convinge pe þãrani sã renunþe la pãmântul, animalele ºi uneltele lor ºi sã le treacã în
proprietatea gospodãriilor agricole colective, a întovãrãºirilor ºi apoi a cooperativelor
agricole de producþie au fost diverse, cuprinzând atât campaniile relativ paºnice de lãmurire
purtate de activiºtii regimului, cât ºi presiuni economice � mai ales prin sistemul cotelor
obligatorii de produse ce trebuiau predate statului � ºi mãsuri de coerciþie fizicã, bãtãi,
arestãri ºi deportãri146. Rezultatul a fost schimbarea radicalã a structurii de proprietate
funciarã, mai ales în zonele de câmpie ºi de deal. În 1962, cele 5.398 cooperative agricole de
producþie aveau o suprafaþã agricolã de aproape 9,1 milioane de hectare ºi peste 4,5 milioane
de membri cooperatori147. Dacã vom mai adãuga ºi cele circa 1,7 milioane de hectare aflate
în proprietatea întreprinderilor agricole de stat148, atunci vom constata cã sectorul socialist
deþinea aproape trei sferturi din suprafaþa agricolã a României, iar aceastã structurã a
sistemului de proprietate s-a menþinut apoi cu minime modificãri pânã în 1989.

Tabelul IV.24. Ponderea diferitelor forme de proprietate agricolã
în România socialistã (% din suprafaþa agricolã)

 Întreprinderi agricole de stat Cooperative agricole Proprietãþi particulare 
1960 11,8 62,5 25,7 
1989 13,9 60,7 25,4 

145. Mureºan, Mureºan 1998: 338.
146. Dobrincu, Iordachi 2005; Kideckel 2006: 74-92
147. EIR II: 376 (capitol de Ion Alexandrescu).
148. AS 1990: 410.

Sursa: Constantinescu 2000: 190 (capitol de Traian Lazãr).

Ponderea sectorului socialist era mai mare în zonele de câmpie ºi de deal, în timp ce
proprietãþile þãrãneºti s-au menþinut ceva mai bine în regiunile mai înalte. De aceea,
întreprinderile agricole de stat ºi cooperativele agricole de producþie au deþinut un procent
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încã ºi mai ridicat din suprafaþa arabilã, rezolvând astfel problema concentrãrii suprafeþelor
pentru marile culturi de plante.

La fel de importante au fost mutaþiile realizate la nivelul forþei de muncã din agriculturã.

Tabelul IV.25. Evoluþia forþei de muncã din agriculturã ºi silviculturã, 1950-1989

 Milioane persoane active % din total economie Mii specialiºti 
1950 6,23 74,3 ? 
1960 6,25 65,5 11,2 
1970 4,87 49,4 29,2 
1980 3,09 29,8 47,3 
1989 3,06 27,9 65,6 

Sursa: AS 1990: 102-103, 272-273.

Teoretic, scãderea ponderii agriculturii în ocuparea forþei de muncã de la 74,3% la
27,9% ºi creºterea spectaculoasã a numãrului specialiºtilor agricoli, dintre care circa
jumãtate aveau studii superioare, erau semne ale modernizãrii agriculturii româneºti. Pe de
altã parte, reducerea în termeni absoluþi la mai puþin de jumãtate a forþei de muncã din
agriculturã reflectã numai o parte a realitãþii. Din cauza câºtigurilor reduse ºi perspectivelor
inferioare de realizare personalã în sectorul agricol, migraþia spre industrie a fost foarte
mare la nivelul tineretului, ceea ce a fãcut ca în 1980-1982 circa 2/3 din totalul persoanelor
active în agriculturã sã fie în vârstã de peste 45 de ani149. Aceastã situaþie a condus nu numai
la o acutã subreprezentare a grupei de vârstã 20-30 ani, dar ºi la fenomene de penurie a
forþei de muncã într-o serie de regiuni ale þãrii150; totodatã, îmbãtrânirea ºi feminizarea
forþei de muncã agricole aveau sã aibã efecte nu numai în anii �80, ci ºi dupã 1989.

Teoretic, scãderea forþei de muncã din agriculturã ar fi putut sã fie compensatã prin
investiþii în dotarea tehnicã. În termeni economici, aceasta ar fi însemnat ca producþia
agricolã sã substituie factorul muncã prin factorul capital, sã devinã mai capital-intensivã.
Cu toate acestea, investiþiile în agriculturã (incluzând ºi silvicultura) nu au depãºit niciodatã
20% din totalul investiþiilor realizate de regimul socialist151. În pofida acestei limitãri, care
reflectã faptul cã pentru regimul comunist agricultura nu a fost un sector prioritar în
orientarea investiþiilor, volumul total al acestor investiþii a crescut pânã la mijlocul anilor
�80152, ceea ce a îngãduit realizarea unor lucrãri de îmbunãtãþiri funciare ºi sporirea
semnificativã a gradului de mecanizare a agriculturii.

149. Cucu, Iordan 1984: 319 (subcapitol de Florica Bordânc).
150. Antal 1992: 81. Desigur, penuria forþei de muncã nu trebuie înþeleasã în termeni absoluþi,

pentru cã în alte þãri se obþineau producþii mai mari cu un numãr mai mic de oameni angajaþi
pe unitatea de suprafaþã; fenomenul de penurie de forþã de muncã din agricultura româneascã
din anii �80 trebuie înþeles în corelaþie raportul dintre factorii muncã ºi capital în compunerea
proceselor de producþie specifice agriculturii româneºti, adicã în corelaþie cu gradul insu-
ficient al dotãrii tehnice a acesteia.

151. AS 1990: 526-527.
152. Mureºan, Mureºan 1998: 346.



364 ROMÂNIA ªI EUROPA

Tabelul IV.26. Suprafeþe irigate ºi parcul de maºini agricole, 1950-1989

 1950 1960 1970 1980 1989 
Suprafeþe irigate (milioane ha) <0,1 0,2 0,7 2,3 3,2 
Tractoare agricole fizice (mii) 13,7 44,2 107,3 146,6 151,7 
Pluguri pentru tractor (mii) 13,6 46,1 97,2 103,1 83,3 
Cultivatoare mecanice (mii) 1,3 20,7 29,3 40,2 35,4 
Semãnãtori mecanice (mii) 6,3 33,9 54,5 49,0 43,6 

Maºini de împrãºtiat îngrãºãminte (mii) ... 3,2 14,5 15,1 15,6 
Combine autopropulsate (mii) 0,04 1,6 1,3 39,0 62,0  

Combine tractate (mii) ... 1,8 11,7 17,8 15,7 
Prese pentru balotat paie ºi fân (mii) ... ... 17,5 22,1 23,3 

 1950 1960 1970 1980 1989 
Cereale boabe � total  5.149,2 9.825,7 10.631,4 19.366,5 18.379,3 

Grâu ºi secarã 2.401,6 3.552,7 3.398,6 6.339,8 7.935,2 din 
care Porumb 2.101,0 5.530,9 6.355,5 1.563,3 6.761,8 

Cartofi 1.601,3 3.009,3 2.064,2 3.942,3 4420,3 
Leguminoase boabe � 

total 
112,7 253,9 229,1 99,1 255,9 

Plante uleioase � total 238,9 627,1 919,7 1.306,7 1.034,3 
Sfeclã de zahãr 582,2 3.127,0 2.921,3 5.297,5 6.771,1 
Legume � total 1.126,5 1830,6 2.004,0 3.368,7 3.726,6 
Fructe � total 401,1 843,9 1.173,7 1.327,8 1.580,2 

Struguri  647,8 874,3 759,9 1.236,6 914,5 
In pentru fibrã 29,2 41,8 66,0 134,7 127,2 

Cânepã 120,2 104,6 76,6 135,9 113,9 
Plante de nutreþ � total 

(în m.v.) 
2.023,8 3.956,5 10.273,6 13.353,2 18.057,0 

Surse: AS 1990: 268-269; Constantinescu 2000: 194 (capitol de Traian Lazãr).

Rezultatele au fost notabile, mai ales în ceea ce priveºte creºterea producþiei agricole
vegetale.

Tabelul IV.27. Evoluþia producþiei agricole, 1950-1989 (mii tone)

Sursa: AS 1990: 278-281, 344-345, 356.

Creºteri semnificative, dar diferenþiate, au fost obþinute ºi în producþia animalierã.
Astfel, efectivele de bovine, ovine ºi caprine au crescut moderat, cele de cabaline au variat
cu o tendinþã de scãdere pe ansamblul perioadei comuniste, iar creºterile cu adevãrat
spectaculoase au fost obþinute la efectivele de porcine ºi de pãsãri153. Mult mai concludente
sunt datele referitoare la principalele produse animaliere.

153. Astfel, efectivele de bovine au crescut de la 4,2 milioane în 1948 la 6,4 milioane în 1989,
cele de porcine de la 1,6 milioane la 14,35 milioane, cele de ovine de la 10,6 milioane la
16,2 milioane, cele de caprine de la 0,5 milioane la 1,1 milioane, iar cele de pãsãri de la
15,3 milioane la aproape 127,6 milioane. Efectivele de cabaline au crescut mai întâi de la
932.000 în 1948 la 1 milion în 1951 ºi 1961, au scãzut apoi la 555.000 în 1981 ºi au crescut
din nou în anii �80, probabil ºi din cauza lipsei de benzinã pentru lucrãrile agricole, ajungând
la 702.000 în 1989 (EIR II: 368; AS 1990: 366-367).
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Tabelul IV.28. Principalele produse animaliere, 1950-1989

 Carne (mii tone) Lapte (mii tone)  Lânã (mii tone)  Ouã (milioane)  
1950 595 18.730 15.600 1.100 
1960 943 26.670 21.850 2.355 
1970 1.349 30.226 29.725 3.537 
1980 2.408 42.127 37.376 6.259 
1989 2186 36294 35386 7040 

Sursa: AS 1990: 384-385.

Producþia animalierã evidenþiazã chiar mai bine decât cea vegetalã blocarea
creºterii economice în anii �80. Înainte însã de a analiza acest aspect, se cuvine sã
observãm unele mutaþii de structurã din agricultura româneascã în timpul
regimului comunist. Astfel, ponderea producþiei animaliere în valoarea totalã a
producþiei agricole a sporit de la 35% în 1950 la 46% în 1989, cu un maxim de 49,5%
în 1987, datorat însã mai puþin sporului producþiei animaliere cât scãderii în acel an
a producþiei vegetale.

Sursa: AS 1990: 406.

Figura IV.3. Structura valoricã a producþiei agricole, 1950-1989 (%)

Modificãri s-au produs ºi în modul de folosire a pãmântului ºi în suprafeþele alocate
diferitelor culturi. Remarcãm mai ales scãderea suprafeþelor cultivate cu cereale (de la
6,935 ºi respectiv 7,066 milioane hectare în 1950 ºi respectiv 1960 la 5,9 milioane hectare
în 1970, aproape 6,5 milioane hectare în 1980 ºi puþin peste 6 milioane hectare în 1989) ºi
sporirea celor alocate plantelor industriale, altor plante industriale (mai ales leguminoaselor
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pentru boabe ºi cartofilor) ºi plantelor de nutreþ154. Dacã avem în vedere faptul cã una dintre
marile deficienþe structurale ale agriculturii interbelice din România fusese caracterul ei
excesiv cerealier, atunci putem aprecia cã reducerea ponderii terenurilor cultivate cu cereale
în cadrul suprafeþei arabile de la 83,3% în media anilor 1934/1939 ºi 76,3% în primii ani
de dupã al doilea rãzboi mondial la 64,3% în 1970 ºi 61,2% în 1989 reprezenta o evoluþie
pozitivã. Pe de altã parte, se poate considera cã aceste evoluþii erau prea lente ca ritm ºi
reduse ca amplitudine, pentru a putea contribui la depãºirea decalajelor acumulate de-a
lungul timpului.

Comparaþia cu agricultura din celelalte þãri europene evidenþiazã aceastã situaþie.
Teoretic, criteriul cel mai bun pentru o asemenea comparaþie ar fi productivitatea muncii din
sectorul agricol. Atunci când consultãm datele calculate de Paul Bairoch, constatãm cã rata
de creºtere a productivitãþii agricole din România este chiar uºor peste media celorlalte þãri
europene155; aceastã imagine este însã deformatã de natura criteriului folosit de Paul
Bairoch pentru calculul productivitãþii � milioane de calorii produse în medie de un lucrãtor
agricol de sex masculin �, criteriu care, în condiþiile în care forþa de muncã din agricultura
româneascã a fost predominant femininã la sfârºitul intervalului studiat, distorsioneazã în
sens pozitiv performanþa României socialiste. De aceea, mai util ni se pare sã observãm cã în
pofida progreselor realizate, la sfârºitul anilor �80 (de fapt, Bairoch foloseºte pentru toate
þãrile media productivitãþii în 5 ani succesivi, în acest caz anii 1988-1992) productivitatea
agricolã din România era tot sensibil mai micã decât în majoritatea celorlalte þãri europene.

Tabelul IV.29. Productivitatea agricolã în diverse þãri europene, 1948/52-1988/92
(milioane de calorii produse anual de un lucrãtor agricol masculin)

 1948/52 1958/62 1968/72 1978/82 1988/92 
Austria 15,2 35,0 56,2 94,7 117,9 
Belgia 29,1 56,9 96,4 172,9 243,6 

Bulgaria 12,5 22,3 49,2 89,5 117,3 
Cehoslovacia 21,8 35,5 52,7 73,2  91,3 
Danemarca 58,3 90,4 146,4 225,8 346,7 

Franþa 22,3 40,8 64,8 120,2 187,3 
Germania 31,8 59,7 106,7 183,9 240,6 

Grecia 4,5 7,0 8,6 15,0 22,3 
Italia 9,2 18,4 31,2 58,1 83,2 

Irlanda 20,9 31,3 38,6 64,9 94,8 
Iugoslavia 18,6 33,9 40,3 75,4 88,4 

Marea Britanie 36,6 62,1 85,1 111,7 139,7 
Polonia 19,6 28,7 35,6 40,0 45,3 

Portugalia 6,6 8,8 18,6 25,5 44,5 
România 8,6 12,5 23,2 52,9 59,2 
Ungaria 12,3 21,6 35,9 71,3 90,7 
URSS 21,3 38,3 55,8 58,8 63,4 

154. AS 1990: 265, 274-277, 356, 418.
155. Bairoch 1999: 148.

Sursa: Bairoch 1999: 148.

Desigur, am putea argumenta cã poziþia relativ codaºã a României în clasamentul care ar
putea fi realizat pe baza datelor din tabelul de mai sus este determinatã de natura criteriului
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folosit de Paul Bairoch pentru calculul productivitãþii, care, punând la numitor numãrul
persoanelor de sex masculin active în agriculturã, favorizeazã þãrile care foloseau mai puþinã
forþã de muncã ºi mai mult capital în producþia agricolã. De aceea, am putea sã completãm
imaginea obþinutã pe baza acestui criteriu sintetic cu date referitoare la randamentele
câtorva dintre producþiile agricole de bazã. Vom începe cu randamentul culturii grâului,
pentru care avem ºi datele cele mai multe.

Tabelul IV.30. Randamentul culturii grâului în diverse þãri europene,
1950-1990 (chintale/ha)

 1950 1970 1990 
Austria 17,1 32,8 51,5 
Belgia 32,2 41,9 65,5 

Bulgaria 12,4 29,3 40,0 
Cehoslovacia 19,0 32,5 51,2 
Danemarca 36,3 45,7 69,3 

Franþa 18,3 38,3 64,1 
RDG 26,3 41,5 52,2 
RFG 26,2 39,0 65,6 

Grecia 10,2 17,8 26,4 
Italia 15,2 23,7 30,5 

Irlanda 22,6 42,2 81,8 
Iugoslavia 11,9 24,2 41,1 

Marea Britanie 27,1 40,8 70,2 
Polonia 12,5 24,7 36,3 

Portugalia 7,2 10,3 15,5 
România 10,2 18,8 34,2 
Ungaria 13,8 27,1 50,1 
URSS 14,7 14,3 19,2 

Sursa: Bairoch 1999: 108.

Sporul realizat de România este respectabil în termeni relativi � de peste 3,3 ori în patru
decenii �, dar a fost posibil numai în condiþiile unui nivel de pornire foarte scãzut, iar
decalajele în termeni absoluþi au crescut faþã de majoritatea þãrilor în care randamentele
erau mai ridicate. Dacã pentru producþia vegetalã indicatorul cel mai relevant este randa-
mentul la cereale156, pentru sectorul animalier se considerã cã randamentul la lapte de vacã
reprezintã un parametru-cheie, care îngãduie aprecierea sinteticã a intensificãrii producþiei.
Dacã pentru perioada interbelicã se considerã cã producþia medie obþinutã de la o vacã a fost
de circa 1.000 kg lapte pe an, în 1989 România ajunsese la 1.951 kg lapte pe an, ceea ce
consemna o creºtere de aproape douã ori în cinci decenii; cu aceastã producþie medie,
România se plasa sub media a 24 de þãri europene (3.118 kg), depãºind doar Iugoslavia
(1.785 kg) ºi Albania (1.276 kg), dar mult în urma Bulgariei (3.295 kg), a Ungariei (5.043 kg)
ºi, evident, a Danemarcei (6.107 kg)157.

156. În cadrul acestuia, randamentul la grâu este o componentã importantã, dar nu singura.
Poziþia relativã a României în Europa din punctul de vedere al randamentului mediu la
producþia de cereale a fost prezentatã în primul tabel din capitolul IV.2.2.

157. Estimarea pentru interbelic este preluatã din Axenciuc: II, 478; datele pentru 1989 sunt din
Grigorescu 1993: 77 (capitol de Grigore Vâlceanu).
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Evident, agricultura nu a reuºit sã contribuie la depãºirea decalajelor care despãrþeau
economia României de cea a þãrilor dezvoltate. Ea nu a fost o ramurã locomotivã a creºterii
economice. Pentru a fi drepþi, trebuie sã spunem cã nici regimul comunist nu a încercat sã-i
confere un asemenea rol. Agricultura socialistã a reuºit totuºi sã susþinã industrializarea
ºi urbanizarea României, adicã schimbarea structurii economico-sociale a þãrii. Dacã vom
avea în vedere faptul cã asigurarea unor cantitãþi suficiente de resurse alimentare ºi materii
prime pentru o populaþie angajatã tot mai puþin în sectorul primar era o condiþie necesarã, dar
nu suficientã, a acestei schimbãri majore a structurii economice, atunci vom conchide cã
aportul agriculturii nu a fost deloc mic. El trebuie apreciat cu atât mai mult, cu cât s-a realizat
�pe spinarea þãranilor�, atât din perspectiva acestora ca indivizi, cât ºi ca grup social.

Pe de altã parte, nu trebuie sã pierdem din vedere faptul cã în ultimul deceniu al
regimului comunist creºterea agricolã s-a încetinit ºi apoi s-a oprit, fãcând loc unei recesiuni.
Factorii care au condus la blocarea creºterii au fost erodarea solurilor, penuria forþei de
muncã, mai ales la nivelul grupei de vârstã 20-30 de ani, ºi mai ales generarea aberantã de
cãtre sistem a unor sincope în utilizarea factorului capital pentru producþia agricolã158. Criza
agricolã nu a fost un fenomen care sã fi afectat numai România. Ea s-a manifestat ºi în
celelalte þãri socialiste. Comparativ cu acestea, România a intrat ceva mai târziu în crizã,
dar amplitudinea scãderii producþiei agricole a fost mai mare.

Tabelul IV.31. Indicii producþiei agricole din þãrile socialiste în anii �80 (1980=100)

 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Bulgaria 106 103 111 97 108 103 103 104 

Cehoslovacia 98 106 111 109 110 111 114 116 
RDG 102 102 109 113 113 113 110 111 

Polonia 104 104 110 111 116 114 115 117 
România 99 105 119 122 115 105 111 105 
Ungaria 102 107 110 104 106 104 108 106 
URSS 99 111 111 111 117 116 118 120 

158. Astfel, potrivit analizei lui Endre Antal, eroziunea solurilor afecta grav circa 40% din
suprafaþa agricolã (peste 6 milioane ha), întreruperile de electricitate au fãcut ca între un sfert
ºi o treime din instalaþiile de irigaþii sã nu poatã fi utilizate, iar penuria pieselor de schimb ºi
a combustibililor þinea imobilizate o mare parte dintre maºinile agricole (Antal 1992: 81). Un
alt specialist, Grigore Vâlceanu, deºi indicã o cifrã ceva mai micã pentru terenurile afectate
de eroziunea solului � doar circa 5 milioane de hectare �, adaugã riscul sãrãturãrii pentru 1,2
milioane de hectare, impactul negativ al poluãrii ºi explicã ineficacitatea folosirii sistemului
de irigaþii atât prin restricþiile în consumul de energie electricã, cât ºi prin calitatea necorespun-
zãtoare a apei în unele regiuni; tot el semnaleazã ºi faptul cã, deºi producþia de cereale din
România rãmânea scãzutã din cauza folosirii unor cantitãþi insuficiente de îngrãºãminte �
România se afla la acest indicator pe locul 23 din 24 de þãri europene, cu un consum de 117.7 kg
substanþã activã îngrãºãminte la hectar, faþã de o medie europeanã 157,4 kg/ha � peste
jumãtate din producþia naþionalã de îngrãºãminte chimice era exportatã pentru rambursarea
datoriilor externe (Grigorescu 1993: 74, 87-89 � capitole de Grigore Vâlceanu).

Sursa: Antal 1992: 272.

Amplitudinea fluctuaþiilor din România a fost în mare mãsurã determinatã de dinamica
producþiei vegetale, care a crescut de la indice 100 în 1980 la un maxim de 132 în 1985 ºi
a scãzut apoi la 111 în 1989, în timp ce producþia animalierã a avut o traiectorie fluctuantã
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ºi cu modificãri de amplitudine mai micã, atingând maximul din cadrul deceniului tot în
1985, dar numai cu indice 109, coborând apoi la indice 98 în 1989159. Dinamica mai
modestã a sectorului animalier faþã de cel vegetal indicã epuizarea gradualã a capacitãþii de
modernizare structuralã a sectorului agricol ºi deci afundarea sa în criza economicã generalã
ce a cuprins România socialistã în anii �80.

IV.2.4. Eºecul economic al socialismului românesc

IV.2.4.1. Simptomele eºecului

Potrivit analizei lui János Kornai, creºterea economicã realizatã în sistemele socialiste a fost
�forþatã�, în sensul cã ea a fost acceleratã nu printr-o miºcare generatã de structurile
profunde ale societãþii, ci prin acþiunea �de sus� a birocraþiei:

Cuvântul �forþatã� implicã de asemenea faptul cã sistemul încearcã sã alerge mai
repede decât îl þin picioarele.
Combinaþia tipicã a caracteristicilor principale poate fi sintetizatã dupã cum urmeazã:
1. O ratã înaltã a investiþiilor ºi un consum redus.
2. Un set specific de prioritãþi.
3. Utilizarea acceleratã a potenþialelor evidente de dezvoltare extensivã; propensiunea
spre cantitate pe seama calitãþii160.

Acest tip de creºtere nu este sustenabil pe termen lung. Am vãzut deja faptul cã
saltul economic realizat prin mobilizarea rezervelor anterior subutilizate ale forþei de
muncã rurale ºi feminine este prin definiþie posibil o singurã datã, deci irepetabil, ºi de
asemenea imposibil de prelungit pentru cã rezervele se epuizeazã. O constatare similarã,
dar cu un nivel mai larg de generalitate, poate fi fãcutã pentru sistemul socialist în
ansamblul sãu. �Acest tip de creºtere îºi submineazã propria performanþã economicã.
Chiar ºi atunci când iniþial este atinsã o ratã ridicatã de creºtere, ea nu poate fi
menþinutã; mai devreme sau mai târziu, rata de creºtere începe sã se reducã tot mai
accentuat�161.

În România, încetinirea creºterii economice s-a produs ceva mai târziu decât în celelalte
þãri socialiste, dar a fost evidentã de-a lungul anilor �80.

Când ne referim la simptomele eºecului, trebuie sã avem în vedere ºi elementele pe care
oamenii le-au perceput în mod direct. Dat fiind sistemul raportãrilor triumfaliste ºi fal-
sificarea datelor oficiale162, românii din anii �80 nu au putut sã-ºi dea seama de deteriorarea
indicatorilor sintetici la nivel macroeconomic. Ei au perceput însã în mod acut declinul
consumului.

159. Antal 1992: 273-274.
160. Kornai 1992: 197.
161. Kornai 1992: 202.
162. Pentru acest aspect, vezi mai ales analiza ºi calculele din Ionete 1993: 16-22.
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Figura IV.4. Încetinirea creºterii economice a României
în context mondial � PIB/locuitor, 1970-1989

 1970 1980 1985 1988 1989 
Carne ºi produse din carne (în 
echivalent carne proaspãtã) (kg) 

31,2 62,0 55,1 52, 4 50,2 

Grãsimi (total) (kg) 14,1 17,8 17,6 16,6 16, 7 
Lapte ºi produse din lapte 
(exclusiv untul) (litri) 

110,7 162,9 170,6 149,8 135,9 

Ouã (buc.) 142 232 254 260 229 
Zahãr ºi produse din zahãr în 
echivalent zahãr (kg) 

19,3 28,2 26,3 25,0 24,7 

Produse din cereale (în 
echivalent fãinã) (kg) 

196,0 172,7 143,0 152,9 157,3 

Cartofi (kg) 62,3 70,6 78, 4 58, 3 71,7 
Legume ºi produse din legume 
în echivalent legume (kg) 

86,7 121,4 169,8 138,9 135,6 

Fructe ºi produse din fructe( în 
echivalent fructe) (kg) 

34,6 45,8 71,0 52,9 53,9 

Þesãturi (inclusiv confecþii) (m2) 19,3 28,6 28,1 28,3 27,9 
Încãlþãminte (perechi) 2,62 3,50 3,75 3,58 3,62 

Tabelul IV.32. Consumul mediu anual pe locuitor în România anilor 1970-1989

Sursa: AS 1990: 129.

Deºi la unele produse restricþiile ºi raþionalizãrile au început din 1977, reducerea
posibilitãþilor de consum, mai ales la nivelul alimentelor considerate indicatori de status
social (carne, zahãr), a fost masivã abia dupã 1980 ºi a fost resimþitã cu atât mai dureros,
cu cât venea dupã o perioadã de relativã îmbunãtãþire a nivelului de trai în anii 1960-1970163.
Impactul psihologic a fost amplificat de retorica regimului cu privire la alimentaþia raþionalã

163. Pentru percepþiile subiective ale crizei anilor �80 a e vedea mai ales mãrturiile din Bucureºti
strânse la iniþiativa Irinei Nicolau ºi publicate în volumul LXXX 2003, precum ºi analiza
pornind de la cazul locuitorilor din Sântana din Chelcea, Lãþea 2000: 177-226.
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a populaþiei, concretizatã în adoptarea oficialã în 1984 a unui program de alimentaþie
�ºtiinþificã� a populaþiei164; dincolo de prevederile oficiale ale acestui program, chiar ºi
numai faptul cã într-un context de lipsuri reale regimul glosa pe marginea unei dimensiuni
a vieþii pe care oamenii o considerau þinând de sfera opþiunilor lor private, a fost perceput
ca o expresie a unei politici deliberate de privare a populaþiei de cele mai elementare
necesitãþi ºi uneori bucurii cotidiene. Aceastã percepþie nici nu era lipsitã de fundament,
multe dintre privaþiunile suportate de populaþie fiind consecinþa directã a prioritãþilor
politico-economice ale regimului, chiar dacã nu se poate documenta o intenþie deliberatã
de a înfometa populaþia.

Astfel, reducerea consumului populaþiei în anii �80 reflectã la un nivel mai general locul
modest pe care l-a avut consumul în catalogul de prioritãþi al regimurilor socialiste în
general, ºi al lui Ceauºescu în special. Economiile socialiste au fost economii axate pe
ofertã, iar în cadrul producþiei au privilegiat producþia de mijloace de producþie (bunuri de
investiþii) asupra celei de bunuri de consum165. Faptul este reflectat ºi în catalogarea celor
douã grupe de industrii cu literele A ºi respectiv B. Or, în alocarea de investiþii, ca ºi de alte
mijloace, facilitãþi ºi recunoaºtere socialã, industriile din grupa A au beneficiat aproape
întotdeauna de prioritate, iar industriile din grupa B au trebuit sã se mulþumeascã cu ceea
ce mai rãmânea166. Pe de altã parte, scãderea consumului populaþiei este direct legatã ºi de
decizia lui Nicolae Ceauºescu de a acorda prioritate absolutã achitãrii datoriilor
externe. Implicaþiile acestei decizii au fost multiple. Fãrã a aspira la o enumerare exhaustivã,
vom reþine acum faptul cã reducerea importurilor a afectat consumul intern ºi direct (prin
reducerea cantitãþilor importate la mai multe bunuri de larg consum) ºi indirect (prin
dereglarea producþiei proprii în domenii dependente de importuri), iar forþarea exporturilor,
în condiþiile în care multe dintre produsele industriei româneºti nu erau competitive pe
pieþele externe, a generat penurie la mai multe bunuri importante în structura consumului
populaþiei. De exemplu, importurile de lãmâi au scãzut de la 36.000 de tone în 1980 la o
medie de 16.420 de tone anual în 1985-1989, iar cele de portocale ºi mandarine de la
69.200 de tone în 1980 la 30.000 de tone în 1985, 18.000 de tone în 1987 ºi doar 10.000
de tone în 1989167. ªi în cazul importurilor de carne se poate constata o tendinþã generalã de
reducere, punctatã însã de variaþii foarte mari de la un an la altul: astfel, importurile totale
de carne au fost de 88.700 de tone în 1980, 10.300 de tone în 1985, 55.000 de tone în 1986,
5.550 de tone în 1987, 5.000 de tone în 1988 ºi 67.850 de tone în 1989168. În schimb,

164. IRT: 391-392.
165. Kornai 1992: 160-180. Katherine Verdery a exprimat apodictic aceastã realitate: �modul de

funcþionare al sistemului tindea sã sacrifice consumul în favoarea producþiei ºi a controlãrii
producþiei� (2003: 49).

166. Astfel, în cadrul investiþiilor industriale ponderea grupei A a variat de-a lungul întregii
durate a regimului comunist între 83-90%, iar în anii 1985-1988 a fost constant mai mare de
88% (AS 1990: 526-527). Nu este întâmplãtor nici faptul cã în 1989 ramurile industriale în
care consumurile totale de combustibili ºi de energie electricã depãºeau media (raportatã la
producþie) pe ansamblul industriei erau industria chimicã, metalurgia feroasã ºi neferoasã,
industria celulozei ºi hârtiei, industria petrolierã, industria materialelor de construcþii ºi
industria electricã ºi termicã (Constantinescu 2000: 170 � capitol de Ionel Desmireanu).

167. Antal 1992: 337, 339 (date pe baza estimãrilor FAO).
168. Antal 1992: 292. Cele mai importante importuri erau cele de carne de vitã, urmate la

distanþã de cele de carne de porc ºi de pasãre; se poate observa ºi o tendinþã de creºtere a
importurilor de carne la conservã, care rãmân însã minoritare în total (Antal 1992: 293-306).
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exporturile de carne au depãºit cu mult importurile, situându-se la 203.000 de tone în 1980,
211.100 de tone în 1985, 237.300 de tone în 1986, 187.900 de tone în 1987, 153.520 de tone
în 1988 ºi 93.700 de tone în 1989169. Cum din 1980 ºi pânã în 1989 consumul anual de carne
al populaþiei României a scãzut cu peste 200.000 de tone170, la o primã vedere am putea
considera cã exporturile nu erau responsabile decât pentru o parte din reducerea cantitãþilor
disponibile pentru consumul intern; în realitate, dacã avem în vedere calitatea superioarã a
cãrnii exportate comparativ cu cea vândutã în þarã171 ºi diversele pierderi colaterale, atunci
putem considera cã prioritatea acordatã de regim exporturilor a fost � alãturi de reducerea
realã a producþiei interne172 � un factor major în reducerea cantitativã ºi calitativã a
consumului de carne al populaþiei.

Reducerea cantitãþilor de produse disponibile pentru consumul populaþiei a condus pe de
o parte la alocarea unora dintre aceste produse pe cãi administrative173, iar pe de altã parte
la intensificarea competiþiei ºi consumului de resurse ale indivizilor pentru obþinerea
respectivelor bunuri ºi servicii. Rezultatele cele mai vizibile au fost proliferarea cozilor ºi
înflorirea �economiei informale�174. Pânã acum ne-am referit cu precãdere la reducerea
consumurilor de alimente, ºi poate cã acestea au fost cele care au lovit cel mai sever
populaþia. Lipsurile au fost însã serioase ºi în alte domenii ale consumului individual ºi/sau
casnic-gospodãresc, iar mãsurile de raþionalizare luate de regim au afectat ºi alte aspecte ale
vieþii, cum ar fi aprovizionarea cu benzinã ºi dreptul de a circula cu maºinile proprietate
particularã duminica. Încã ºi mai grave au fost întreruperile de electricitate, complet
aberante în condiþiile în care 72-74% din consumul naþional era realizat de industrie ºi doar

169. Antal 1992: 367. De observat cã în 1980 locul I era ocupat de exporturile de carne de vitã,
dar dupã 1985 acestea au fost devansate de carnea de porc; exporturile de carne de pasãre
s-au situat cu regularitate pe locul al treilea (Antal 1992: 369-375).

170. Calculul nostru pornind de la datele din AS 1990: 129.
171. Pentru cei care au trãit acele vremuri sunt emblematice cazurile unor produse precum

�adidaºii� (pãrþile inferioare ale picioarelor de porc, rãmase la vânzare în alimentare dupã ce
pulpele fuseserã date la export) sau �fraþii Petreuº� (pui sub greutatea normalã, mult prea
slabi pentru a putea fi vânduþi la export, care erau comercializaþi câte doi într-o pungã de
circa 1 kg) (LXXX 2003: 26-27, 80).

172. Producþia internã a scãzut de la puþin peste 2,4 milioane de tone în 1980 la sub 2,2 milioane
de tone în 1989 (AS 1990: 384-385).

173. De observat faptul cã (re)stabilirea rolului birocraþiei de stat ºi de partid în alocarea unor
resurse vitale pentru consumul cotidian al indivizilor era în logica de funcþionare a sistemelor
socialiste, unde esenþial era controlul asupra resurselor care puteau fi distribuite, iar scopul
exercitãrii acestui control era sporirea dependenþei �celor dinãuntru� (Verdery 2003: 47).
Pentru extensiunea fenomenului raþionalizãrii produselor de larg consum în diverse þãri
socialiste, vezi ºi tabelul din Kornai 1992: 242)

174. Lucrarea clasicã asupra cozilor este Câmpeanu 1994; contribuþii mai noi în Neculau
2004: 175-200 (studii de Dan Lungu ºi Paul Cernat). Vezi ºi observaþiile lui Katherine
Verdery despre felul în care statul socialist a tins sã-ºi aproprieze timpul indivizilor
(Verdery 2003: 62-106). Pentru economia subteranã din socialismul târziu, o prezentare
analiticã în Sampson 1987 ºi un bun studiu de caz referitor la o comunã de la frontiera cu
Ungaria vezi Chelcea, Lãþea 2000: 177-226; un alt studiu de caz pentru satele din Þara
Oltului foloseºte conceptul diferit de �economie secundarã extinsã� sau �economie in-
formalã� (Kideckel 2006: 68-69, 93-115).
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o parte din rest de cãtre populaþie175, precum ºi reducerile dramatice ale cãldurii alocate prin
sistemele de termoficare. Lista privaþiunilor ar trebui, desigur, completatã cu alte componente, de
la deteriorarea unor servicii publice (transport � asupra cãruia vom mai reveni, sãnãtate publicã,
servicii educative ºi culturale, inclusiv reducerea programului postului public de televiziune!) pânã
la interferenþele autoritãþilor în viaþa privatã a oamenilor (prezente într-o gamã variatã de forme, de
la obligaþia de a înregistra la miliþie maºinile de scris pânã la controalele ginecologice impuse
femeilor în multe întreprinderi pentru a preveni întreruperile ilegale de sarcinã).

Lipsurile tot mai grave cu care se confrunta populaþia în anii �80 erau doar partea cea
mai vizibilã a simptomelor eºecului economiei socialiste în România lui Ceauºescu. Dezechilibre
grave se acumulau ºi în structurile mai puþin vizibile ale economiei176. Necorelarea inves-
tiþiilor cu cerinþele pieþei, precum ºi întreruperile eratice în aprovizionarea cu materii prime
ºi energie au condus la subutilizarea cronicã a unor însemnate capacitãþi productive.
Încercarea de a suplini resursele energetice din import cu cãrbune cu capacitate caloricã
redusã sau cu ºisturi bituminoase a fost ineficientã economic ºi a contribuit la agravarea
fenomenelor de poluare industrialã. Foarte multe întreprinderi au ajuns sã producã în
pierdere sau pe stoc, astfel încât rata veniturilor nete a scãzut sever, iar în 1989 statul a
trebuit chiar sã aloce pentru funcþionarea economiei sume mai mari decât veniturile colectate.
În aceste condiþii, nu trebuie sã ne mire faptul cã investiþiile s-au redus, iar cheltuielile
pentru învãþãmânt, culturã ºi sãnãtate au fost ºi ele sever restricþionate. Economia României
intrase într-o severã crizã de sistem, iar deznodãmântul acesteia avea sã fie prãbuºirea
regimului comunist în contextul revoluþionar al anului 1989.

IV.2.4.2. Studii sectoriale

Criza de sistem a economiei socialiste din România anilor �80 a avut multiple faþete ºi
determinãri, împletindu-se cu crize la fel de grave în alte subsisteme ale societãþii. Ea a fost
cauzatã atât de factori interni, cât ºi de evoluþia conjuncturii mondiale, fiind resimþitã cu atât
mai dureros, cu cât venea dupã aproape trei decenii de creºtere economicã ºi de relativã
îmbunãtãþire a condiþiilor de trai ale populaþiei. Înainte de a trece la analiza respon-
sabilitãþilor pentru gravitatea crizei, ne propunem sã examinãm trei domenii în care criza a
avut manifestãri specifice: turismul, transporturile ºi învãþãmântul.

Aceastã selecþie poate stârni nedumeriri. Nici unul dintre aceste domenii nu avea o
pondere decisivã în economia socialistã din România. Nici unul nu avea capacitatea de a
arunca singur în crizã sistemul socialist. Fiecare avea însã un real potenþial modernizator, cu
impact nu numai economic, ci ºi social în sens larg. Mai mult, în fiecare se pot consemna
evoluþii promiþãtoare în anii �60 ºi chiar în prima parte a anilor 1970, ºi de aceea evidenþierea
felului cum ele au intrat în crizã poate servi la înþelegerea mai bunã a cauzelor eºecului
economic al socialismului în România.

175. Ionete 1993: 80. Acelaºi autor observã ºi faptul cã în 1989 consumul de energie electricã al
populaþiei ajunsese sã fie mai mic decât pierderile în reþelele electrice de transport ºi
distribuþie (Ionete 1993: 79). Mãrturiile orale evidenþiazã impactul acestor întreruperi asupra
vieþii oamenilor: �Lumina se întrerupea în fiecare zi ºi, ce era mai rãu, era cã nu se ºtia
niciodatã programul acestor întreruperi. De cele mai multe ori seara între orele 18-20, cu
mici variaþii (ºi asta mai ales iarna). Cel mai mult mã speriam dacã mã prindea întreruperea
curentului în lift, trebuia sã stau douã ore fãrã sã vãd nimic ºi fãrã sã aud vreun zgomot. Aveam
senzaþia cã sunt într-un mormânt, cã am murit ºi cã m-au îngropat� (LXXX 2003: 146).

176. Acest paragraf sintetizeazã analiza din Ionete 1993: 73-125.
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IV.2.4.2.1. Turismul

Turismul a fost una dintre cele mai dinamice ramuri economice ale economiei postbelice.
În strânsã legãturã cu creºterea nivelului de trai ºi a timpului liber aflat la dispoziþia
indivizilor (odatã cu generalizarea ºi extinderea concediilor plãtite), turismul de concediu,
care iniþial fusese apanajul unor elite restrânse numeric177, a devenit un fenomen de masã.
S-au dezvoltat atât turismul intern, cât ºi turismul internaþional. La sfârºitul anilor �80
turismul internaþional era estimat la mai mult de 7% din valoarea exporturilor mondiale, iar
Organizaþia Mondialã a Turismului aprecia cã ansamblul serviciilor turistice (interne ºi
internaþionale) reprezenta 12% din produsul global178.

Þãrile socialiste europene au participat ºi ele la dezvoltarea turismului postbelic179.
Desigur, nivelul lor economic era inferior þãrilor occidentale, iar natura regimurilor
comuniste nu încuraja circulaþia cetãþenilor din aceste state în þãri din afara sistemului
socialist. În schimb, þãrile socialiste au introdus relativ rapid concedii plãtite ºi au organizat
pe scarã largã turismul social pentru muncitorii industriali. Dacã iniþial acest turism se
desfãºura cu precãdere spre bazele turistice deþinute de stat sau de organizaþii sindicale în
aceeaºi þarã, mai ales din anii �60 a sporit ºi turismul organizat sau individual în alte state
socialiste. În fine, tot din anii �60 þãrile socialiste au început sã atragã într-un numãr
semnificativ ºi turiºti din Occident, îndeosebi pentru a-ºi spori resursele de valutã con-
vertibilã. Comparativ cu afluxul de turiºti occidentali, cãlãtoriile turiºtilor est-europeni în
þãri capitaliste au rãmas � exceptând Iugoslavia, ºi într-o mai micã mãsurã Polonia ºi
Ungaria � mai degrabã modeste.

Dezvoltarea turismului din România socialistã s-a încadrat � pânã cãtre sfârºitul
anilor �70 � în liniile generale de dezvoltare a acestui sector din þãrile socialiste europene180.
Baza materialã a turismului � atâta câtã exista � a fost naþionalizatã în 1948-1950, iar
dezvoltarea turismului a fost subordonatã instituþiilor de stat. Într-o primã fazã s-a dezvoltat
mai ales turismul organizat, atât pentru turiºtii români (domeniu în care remarcãm dina-
mismul turismului organizat de cãtre sindicate), cât ºi pentru grupurile de turiºti sosiþi în
România din alte þãri, cu precãdere din þãrile socialiste. Dacã în anii �50 au predominat
investiþiile în facilitãþile pentru turismul balnear ºi bazele de tratament, în anii �60 se poate
observa o creºtere puternicã a volumului investiþiilor ºi o concentrare a acestuia pentru
construirea de capacitãþi turistice pe litoralul Mãrii Negre. Pe lângã dezvoltarea facilitãþilor
deja existente la Constanþa, Eforie ºi Mangalia, din 1961 a început construirea staþiunii
Mamaia, iar în a doua jumãtate a anilor �60 a staþiunilor de la nord de Mangalia (Neptun,
Saturn, Venus, Jupiter, Cap Aurora, Olimp). Investiþiile au continuat în ritm susþinut în
prima jumãtate a anilor �70, apoi ritmul lor s-a mai diminuat, iar o parte crescândã a
investiþiilor au fost orientate spre staþiunile de la munte. Cu toate acestea, efortul constructiv
pe litoralul Mãrii Negre a fost per total apreciabil, astfel încât România dispunea pe litoral

177. Existã ºi opinii potrivit cãrora deja din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea turismul se
dezvolta ca turism de masã (Sklair 1994: 232 � capitol de David Harrison). Deºi aceste
argumentãri sunt corecte în ceea ce priveºte modul de organizare a activitãþii unora dintre
ofertanþii de servicii turistice (de exemplu, Thomas Cook), chiar ºi în þãrile cele mai dezvoltate
economic practica regulatã a turismului de concediu a rãmas un fenomen minoritar la nivel social.

178. Sklair 1994: 232 (capitol de David Harrison).
179. Paragraf bazat pe prezentarea generalã din Hall 1991: 79-115.
180. Prezentãri generale în Barbu 1981, Hall 1991:203-219 (capitol de David Turnock) ºi

Constantinescu 2000: 311-322 (capitol de ªtefan C. Enache).
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la începutul anilor 1980 de peste 200 de hoteluri ºi o multitudine de alte facilitãþi cu un
potenþial total de cca 155.000 locuri de cazare181. Mai relevantã este însã urmãrirea sporului
capacitãþii turistice la nivel naþional: în 1970 România dispunea de 2.385 unitãþi de cazare
turisticã (dintre care 497 de hoteluri) cu o capacitate de 248.434 locuri de cazare (dintre
care 85.511 în hoteluri), în 1980 de 3.190 unitãþi de cazare turisticã (dintre care 707 hoteluri)
cu o capacitate de 404.432 locuri de cazare (dintre care 146.531 în hoteluri), iar în 1989 de
3.490 unitãþi de cazare turisticã (dintre care 828 de hoteluri) cu o capacitate de 418.944 locuri
de cazare (dintre care 168.895 în hoteluri)182.

Din punct de vedere cantitativ183, credem a nu greºi când apreciem cã dinamica cea mai
puternicã a avut-o turismul intern. Potrivit lui David Turnock, numãrul de turiºti interni a
crescut de la 1,24 milioane în 1965 la 12 milioane în 1987184. Dacã în 1965 peste jumãtate
dintre aceºti turiºti erau înregistraþi în staþiunile balneoclimaterice ºi de tratament185, ulterior
dinamica a fost mult mai mare în ceea ce priveºte ponderea turismului individual sau
organizat în alte tipuri de staþiuni, mai ales pe litoral, astfel încât în anii �80 ponderea
turiºtilor interni înregistraþi în staþiunile balneoclimaterice ºi de tratament a scãzut la circa
un sfert ºi chiar în rândurile acestora numãrul celor aflaþi efectiv la tratament era
minoritar186. Totodatã, dacã în anii �50 creºterea cea mai puternicã aparþinuse turismului
organizat, îndeosebi datoritã implicãrii puternice a sindicatelor, de pe la mijlocul anilor �60
dinamismul turismului individual a fost net superioarã, ceea ce reflecta atât faptul cã unii
dintre proaspeþii orãºeni se învãþaserã deja sã-ºi petreacã concediile ºi/sau vacanþele departe
de casã, cât ºi disponibilitãþile bãneºti în creºtere ale unor pãturi tot mai largi ale populaþiei,
care astfel puteau sã-ºi structureze concediile potrivit propriilor preferinþe, fãrã a mai
depinde de constrângerile (ºi facilitãþile financiare) ale turismului colectiv. Pe de altã parte,
creºterea ofertei de �locuri de sindicat� nu a mai þinut pasul dupã mijlocul anilor �60,
statul preferând ca o parte cât mai mare din noile capacitãþi de cazare, construite prin
investiþii de la buget, sã fie ocupate de turiºti care plãteau preþuri integrale, nu de sindicaliºti
beneficiind de preþuri reduse. Cert este însã cã în noile condiþii turismul intern a crescut
puternic în anii 1960-1980, depãºind � potrivit înregistrãrilor oficiale, care sigur sunt

181. Turnock 2006: 386.
182. AS 1990: 600-601.
183. Reconstituirea exactã a volumului activitãþii turistice este îngreunatã de inadecvarea metodologiilor

de înregistrare folosite (îndeosebi de neînregistrarea multor turiºti care se cazau la rude,
cunoºtinþe sau alte persoane particulare) ºi de penuria datelor pentru primele decenii ale
regimului comunist (de exemplu, AS 1990: 600-602 conþine date numai începând cu anul
1970). Pentru problemele colectãrii datelor despre turism la nivel mondial, vezi ºi Baron 1989.

184. Hall 1991:215 (capitol de David Turnock). Elena Ianoº-Schiler, folosind date ale Comisiei
Naþionale de Statisticã, reþine doar 10,85 milioane turiºti cetãþeni români în 1987, ºi 11,18 milioane
în 1989 (Ianoº-Schiler 2001: 17). Deosebirea poate proveni din faptul cã unii dintre cetãþeni
puteau sã se înregistreze într-un an la mai multe unitãþi de cazare, ceea ce ar explica de ce
numãrul de înregistrãri este mai mare decât cel referitor la persoanele efective.

185. 629.000 de persoane în 1965, faþã de un total de 1,24 milioane turiºti interni (Hall 1991:215 �
capitol de David Turnock). De remarcat totuºi cã numai circa o jumãtate dintre persoanele
înregistrate în staþiunile balneoclimaterice se aflau la tratament, în timp ce restul îºi petreceau
doar concediul aici, fie individual, fie însoþind membri ai familiei aflaþi la tratament.

186. În 1985 s-au cazat în acest tip de staþiuni 2,6 milioane de turiºti (faþã de peste 10 milioane de turiºti
cetãþeni români înregistraþi la nivelul întregii þãri), dintre care 693.400 se aflau la tratament, iar
1,9 milioane doar în concediu de odihnã (Hall 1991:215 � capitol de David Turnock).
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subevaluate � 8 milioane de turiºti în 1975, 10 milioane în 1981 ºi 11,3 milioane în 1988187.
Faptul cã numãrul total al turiºtilor a crescut chiar ºi în anii 1980, când alte elemente ale
nivelului de trai s-au deteriorat, se datoreazã penuriei de bunuri de consum, care fãcea ca
cetãþenii României sã nu-ºi poatã cheltui disponibilitãþile bãneºti pentru achiziþia mãrfurilor
pe care ºi le doreau, precum ºi limitãrii posibilitãþilor de a opta pentru un concediu în
strãinãtate din cauza regimului restrictiv al eliberãrii vizelor de ieºire din þarã ºi a
insuficienþei resurselor valutare.

Turismul internaþional a fost relativ limitat în anii �50. Din 1960, odatã cu relativa
reorientare spre îmbunãtãþirea relaþiilor cu Occidentul, conducerea de partid ºi de stat a
descoperit posibilitatea ca atragerea turiºtilor strãini sã reprezinte o importantã de venituri,
inclusiv în valutã convertibilã. În acest scop, au fost aduse modificãri cadrului legislativ,
Oficiul Naþional de Turism �Carpaþi� a început sã colaboreze cu agenþii de voiaj occidentale
pentru organizarea sejururilor în România ale unor grupuri de turiºti occidentali ºi au fost
intensificate acþiunile propagandistice ºi de reclamã pentru atragerea turiºtilor strãini. Astfel,
pânã în 1970 au fost deschise 17 birouri de turism româneºti în 15 þãri capitaliste dezvoltate,
iar un numãr relativ mare de lucrãtori în turism au beneficiat de stagii de perfecþionare în
þãrile de unde proveneau turiºtii, uneori prin acorduri bilaterale, alteori prin finanþãri ale
Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare188. Creºterea intrãrilor turiºtilor strãini a
fost spectaculoasã. De la doar 67.000 de intrãri în 1959 s-a ajuns la 676.000 în 1965,
3,8 milioane în 1974 ºi un maximum de 7 milioane intrãri în 1981, ritmurile de creºtere cele
mai mari înregistrându-se în anii 1965-1969, când rata medie de creºtere a intrãrilor a fost
de 107,7% anual189. Nu toþi aceºti cetãþeni strãini care intrau în România erau însã turiºti
veritabili, cifrele fiind modificate de micul trafic de frontierã190. Dincolo însã de acest
aspect, creºterile au fost spectaculoase ºi la nivelul turiºtilor propriu-ziºi, fapt reflectat de
cifrele turiºtilor strãini cazaþi în unitãþi turistice, ca ºi de cele ale zilelor-turist. Acestea din
urmã au sporit de la 3,7 milioane în 1965 la 26,3 milioane în 1980, adicã de 7,2 ori în
15 ani191. Criteriul zilelor-turist este mai relevant ºi în ceea ce priveºte stabilirea ponderii
relative a turiºtilor din þãrile socialiste ºi a celor din þãrile capitaliste. Astfel, la nivelul
turiºtilor strãini intraþi în România în 1965 ponderea cetãþenilor din þãrile socialiste era
70,2%, în timp ce, dacã socotim zilele-turist, ponderea lor era de numai 49,1%, iar cea a
turiºtilor din þãrile nesocialiste era 50,9%192. În perioada 1965-1980 a crescut spectaculos
numãrul turiºtilor veniþi din ambele grupuri de þãri, cu menþiunea cã ritmul de creºtere a
fost mai mare pentru turiºtii provenind din þãrile socialiste europene, a cãror pondere a
sporit ºi la numãrul total de intrãri ºi la numãrul de zile-turist. În ceea ce priveºte încasãrile
valutare însã, raportul ºi evoluþia sunt rãsturnate în favoarea turiºtilor din þãrile nesocialiste,

187. Ianoº-Schiler 2001: 17.
188. Constantinescu 2000: 312-314, 321 (capitol de ªtefan C. Enache).
189. Hall 1991: 216 (capitol de David Turnock); Barbu 1981: 136 (capitol de Clement Gavrilescu).
190. Sistemul de înregistrare folosit a fost criticat de Clement Gavrilescu, care atrãgea atenþia

asupra faptului cã potrivit metodologiei Organizaþiei Mondiale a Turismului �vizitatorii care
nu stau în þarã cel puþin 24 de ore nu sunt consideraþi turiºti, ci excursioniºti� (Barbu 1981:
139 � capitol de Clement Gavrilescu).

191. Barbu 1981: 137 (capitol de Clement Gavrilescu). Potrivit aceluiaºi autor, încasãrile valutare
(calculate în dolari) au crescut în aceºti 15 ani de 15,5 ori, dar dacã am þine cont de
devalorizarea dolarului în acest interval, creºterea ar fi sensibil mai micã.

192. Barbu 1981: 138 (capitol de Clement Gavrilescu).
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care au adus 67,4% din încasãrile în valutã în 1965 ºi 76,8% în 1980193. Dincolo de aceste
distincþii, ca ºi de profilul deseori diferit al turiºtilor veniþi din diversele grupuri de þãri �
turiºtii occidentali soseau mult mai frecvent în România cu avionul ºi stãteau comparativ
mai mult la hoteluri, în timp ce majoritatea turiºtilor din þãrile socialiste veneau cu
automobilul, locuiau în campinguri sau la particulari ºi îºi finanþau o parte din sejur prin
vânzarea de bunuri aduse din þãrile lor � se cuvine sã remarcãm faptul cã majoritatea
turiºtilor sosiþi în România proveneau din Europa (97,2% în 1980), cã cei mai mulþi se
duceau pe litoral ºi cã din acest motiv turismul internaþional avea un puternic caracter
sezonier (peste 40% din sosiri erau concentrate în lunile iulie-august, iar dacã avem în
vedere cele patru luni � iunie-septembrie � procentajul depãºeºte 60%)194. Nu în cele din
urmã, România se specializase în turismul internaþional pentru clienþi care dispuneau de
mijloace materiale relativ modeste, ºi care cheltuiau pe zi ºi/sau pe sejur sume mai mici
decât turiºtii sosiþi în celelalte þãri socialiste ºi cu mult mai mici decât media turiºtilor
strãini la nivel mondial195. Dincolo însã de aceste limite, potrivit calculelor lui Derek Hall
pe baza datelor Organizaþiei Mondiale a Turismului, România a avut din turismul internaþional
venituri de 132 de milioane de dolari în 1975 ºi 324 de milioane de dolari în 1980196.

Aceastã dezvoltare promiþãtoare a fost stopatã la sfârºitul anilor �70, iar turismul
internaþional în România socialistã a cunoscut chiar un declin semnificativ în anii 1980.

193. Barbu 1981: 142 (capitol de Clement Gavrilescu). De remarcat ºi nuanþãrile aceluiaºi autor
cu privire la relevanþa acestor cifre, care nu surprind toate sumele ºi intrãrile de bunuri de
care beneficia economia româneascã de pe urma turiºtilor veniþi din celelalte þãri socialiste.

194. Barbu 1981: 139-141 (capitol de Clement Gavrilescu).
195. Hall 1991: 102; Baron 1989: 148-149. O dovadã suplimentarã este faptul cã ponderea

României în lume dupã numãrul de turiºti a fost sistematic mult mai mare decât cota sa parte
în veniturile obþinute din turismul internaþional: în 1970 România a primit 1,38% dintre
turiºtii internaþionali înregistraþi la nivel mondial ºi a realizat doar 0,32% din încasãrile
mondiale, în 1975 cifrele au fost de 1,68% ºi respectiv 0,62%, iar în 1980 de 2,34% ºi
respectiv 0,34% (Rotariu 2004: 217-218).

196. Hall 1991: 102.

Sursa: Ianoº-Schiler 2001: 17.

Figura IV.5. Evoluþia numãrului turiºtilor strãini înregistraþi
în unitãþile de cazare din România (1975-1989)
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Care sunt explicaþiile acestei involuþii?
O primã cauzã este conjuncturalã. Din cauza crizei economice mondiale din anii

1980-1982, turismul mondial a scãzut în prima parte a anilor �80, iar aceastã scãdere s-a
repercutat ºi în ceea ce priveºte turismul internaþional în þãrile socialiste din Europa. Criza
i-a lovit supraproporþional pe consumatorii cu mijloace modeste, categorie care forma
majoritatea turiºtilor strãini care veneau în România (ºi în general în þãrile socialiste)197. Cu
toate acestea, se cuvine sã remarcãm cã în majoritatea celorlalte þãri valorile turismului
internaþional s-au redresat dupã resorbirea crizei, în timp ce în România acestea au continuat
sã se menþinã la niveluri mult scãzute ºi în a doua parte a anilor �80.

Tabelul IV.33. Veniturile din turismul internaþional ale unor þãri socialiste europene
(milioane dolari SUA)

 1980 1985 1988 
Bulgaria 260 343 359 

Cehoslovacia 338 307 436 
Iugoslavia 1.115 1.061 2.024 
Polonia 282 118 193 
România 324 182 176 
Ungaria 504 512 759 

197. Date comparative pentru încasãrile medii pe turist în þãrile socialiste ºi în þãrile mediteraneene
specializate în turismul de litoral (Spania, Grecia, Turcia) pot fi gãsite în Hall 1991: 102.
Pentru date la nivel mondial, vezi Baron 1989: 148-149.

198. Potrivit lui Clement Gavrilescu, investiþiile în turism au fost de 5,1 miliarde lei în cincinalul
1971-1975, iar în cincinalul 1976-1980 de doar 2,9 miliarde lei (Barbu 1981: 137 � capitol
de Clement Gavrilescu); ªtefan Enache oferã cifre diferite � peste 4,8 miliarde lei în
1971-1975 ºi cca 5,6 miliarde lei în 1976-1980 (Constantinescu 2000: 318-319 � capitol de
ªtefan C. Enache) �, dar diferenþa pare sã provinã din faptul cã el se referã la sumele
planificate a fi investite, în timp ce în prima sursã se dau date despre sumele investite efectiv.
De altfel, chiar ºi dacã am porni de la cifrele culese de ªtefan Enache din arhiva Ministerului
Turismului, creºterea relativã a investiþiilor plãnuite în turism este mai micã decât creºterea
generalã a investiþiilor în economie (cf. AS 1990: 526-527), ceea ce înseamnã cã ponderea
relativã a turismului în investiþiile totale era oricum în scãdere.

Sursa: Hall 1991: 102.

Contrastul cu performanþa celorlalte þãri socialiste est-europene � chiar ºi Polonia, ale cãrei
venituri din turismul internaþional au scãzut chiar mai accentuat în prima parte a anilor �80, a
intrat pe un trend crescãtor dupã 1985 � ne obligã sã luãm în considerare ºi �meritele� proprii
ale României în aceastã subperformanþã, respectiv politicile ostile turismului internaþional
aplicate de regimul Ceauºescu în anii �80. La nivel anecdotic, acestea sunt lesne de
reconstituit: �uzura� fizicã ºi moralã a capacitãþilor turistice, care nu mai þineau pasul cu noile
standarde pe plan mondial ºi se degradau din cauza proastei întreþineri ºi a limitãrii investiþiilor,
comportamentul deficitar al unei pãrþi a personalului de deservire, reducerea dramaticã a ofertei
de servicii ºi divertisment, închiderea restaurantelor ºi localurilor publice la ora 22, restricþiile
de circulaþie pe anumite porþiuni ale plajei, supravegherea prea vizibilã din partea organelor de
Securitate etc. Unele dintre componentele acestei politici se pot detecta încã de la mijlocul anilor
�70. Astfel, dupã un maxim atins în cincinalul 1971-1975, investiþiile în turism au scãzut în
cincinalul 1976-1980, iar trendul descrescãtor s-a accentuat în anii �80198. Studiile existente
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nu oferã explicaþii pentru aceastã scãdere din a doua parte a anilor �70; este posibil ca ea
sã se fi datorat faptului cã în perioadele anterioare se investise deja relativ mult în baza de
hoteluri, iar nevoia de a investi mai mult în facilitãþi complementare (infrastructuri complexe,
promovare, servicii suplimentare) era mai dificil de explicat factorilor de decizie. Pe de altã
parte, nu trebuie uitat cã anii �70 au fost marcaþi � în România, ca ºi în alte þãri socialiste
europene � de ascendenþa ideii sporirii exporturilor de produse industriale ºi de o anumitã
marginalizare a serviciilor199. Alãturi de scãderea investiþiilor în turism, trebuie sã consemnãm
ºi mãsurile vexatorii îndreptate împotriva turiºtilor strãini, cum ar fi încercãrile de a
impune cazarea lor numai în hoteluri ºi unitãþi turistice oficiale, decretarea obligaþiei
cetãþenilor români de a raporta orice discuþie purtatã cu cetãþenii strãini, ºi decizia adoptatã
în vara lui 1979 ca toþi strãinii sã cumpere benzinã în România numai cu valutã convertibilã,
decizie care i-a lovit mai ales pe turiºtii est-europeni sosiþi în România cu automobilele
personale ºi care au protestat în faþa ambasadelor pânã la rezolvarea situaþiei prin acorduri
speciale bilaterale200. Limitarea programului restaurantelor ºi a celorlalte localuri publice,
precum ºi reducerea ofertei de servicii suplimentare oferite turiºtilor strãini a avut efecte
devastatoare nu numai asupra atractivitãþii turistice de ansamblu a României, ci ºi asupra
încasãrilor valutare, deoarece încã din 1975 încasãrile din servicii suplimentare le depãºiserã
pe cele din servicii turistice de bazã (transport, cazare, masã), iar în 1979 ele atinseserã
60,3% din totalul încasãrilor valutare din turism201.

Renunþarea la posibilitãþile de a încasa sume mai mari în valutã de pe urma turiºtilor
strãini este cu atât mai surprinzãtoare, cu cât în anii �80 regimul Ceauºescu a ajuns sã fie
obsedat de balanþa de plãþi externe pentru a putea plãti datoriile acumulate. Care au fost
motivaþiile ostilitãþii faþã de turiºtii strãini? Unele þin probabil de natura închisã a
regimului. Turiºtii strãini reprezentau o sursã de influenþe nedorite asupra populaþiei supuse,
ºi de aceea regimul a dorit întotdeauna sã limiteze ºi sã controleze cât mai strict contactele
lor cu cetãþenii români. Pe de altã parte, decizia de a plãti datoriile externe era legatã de
dorinþa de eliminare a tuturor dependenþelor faþã de exterior (ºi mai ales faþã de Occident),
ºi atunci reducerea numãrului turiºtilor strãini era conformã cu trendul politic general, deºi
nu ºi cu mijlocul pentru atingerea acestui obiectiv (maximizarea veniturilor valutare). La
aceste explicaþii, Ilie Rotariu mai adaugã un alt element. El susþine cã veniturile din turismul
internaþional n-au depãºit niciodatã în timpul regimului comunist 5-6% din veniturile din
exporturile de mãrfuri (5,7% în 1970, 4,4% în 1975 ºi 4,9% în 1980) ºi cã în aceste
condiþii Ceauºescu a considerat cã ele nu meritã eforturile de importare a unor mãrfuri de
consum pentru turiºtii strãini ºi nici nu justificã inconvenientele politice (influenþa �nocivã�
asupra populaþiei). De aceea, el considerã cã decizia de ºicanare a turiºtilor strãini a fost
deliberatã202. În ceea ce ne priveºte, pânã când cercetãri cu privire la procesul decizional nu
vor aduce mãrturii indubitabile, avem rezerve cã ar fi existat o politicã deliberatã de
renunþare la turiºtii strãini. Dacã Ceauºescu ar fi dorit sã împiedice pur ºi simplu accesul
turiºtilor strãini în România, ar fi putut sã le blocheze direct accesul la facilitãþile turistice
din þarã; pe de altã parte, chiar în interiorul regimului existau mai multe grupuri influente
care erau interesate de avantajele pe care le puteau avea de pe urma turiºtilor strãini.

199. Aldcroft, Morewood 1995: 156-165.
200. Fischer 1989: 221; Hall 1991: 217 (capitol de David Turnock).
201. Barbu 1981: 161 (capitol de N.Z. Ionescu).
202. Rotariu 2004: 219. Aluzii la reticenþe mai vechi cu privire la eficacitatea turismului

internaþional comparativ cu exporturile clasice de mãrfuri fizice, la Barbu 1981: 134-135
(capitol de Clement Gavrilescu).
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Dincolo însã de aceste discuþii, este evident cã, pentru regim, atragerea turiºtilor
strãini a încetat sã mai fie o prioritate. Desigur, veniturile obþinute din turismul inter-
naþional nu au depãºit niciodatã un procent din produsul social brut al României socialiste,
fiind în cei mai mulþi ani chiar mult sub acest prag ºi desigur sub nivelurile obþinute în
aceeaºi perioadã de þãri precum Ungaria, Iugoslavia sau chiar Bulgaria203. Totuºi, turismul
internaþional aducea în balanþa de plãþi a României un excedent anual de câteva sute de
milioane de dolari, iar pierderile nete din deceniul 9 comparativ cu anul 1980 s-au cifrat la
100-150 de milioane de dolari pe an204. Renunþarea la aceastã sursã de venituri, în condiþiile
în care regimul impunea populaþiei sacrificii dureroase pentru a putea plãti datoriile externe,
reflectã incompetenþa economicã ºi insensibilitatea socialã a regimului Ceauºescu. Pe un
plan mai larg, reducerea cantitativã a turismului internaþional a contribuit la închiderea
progresivã a economiei ºi societãþii româneºti faþã de exterior, închidere care a avut costuri
economico-sociale diverse ºi persistente. Nu în cele din urmã, abandonarea relativã a
acestui sector desigur minoritar, dar dinamic, a contribuit la subdezvoltarea serviciilor în
ansamblul economiei, la rigidizarea suplimentarã a structurilor economico-sociale ºi la
agravarea crizei de sistem a României socialiste în anii �80.

IV.2.4.2.2. Transporturile

În monografia sa dedicatã economiei româneºti din secolul XX, David Turnock consemneazã
prudent faptul cã �transporturile ºi distribuþia s-au bucurat consistent de un sprijin moderat
în perioada postbelicã�205. Aceastã constatare este însã convergentã cu observaþiile cu
caracter de generalitate pe care le face János Kornai cu privire la politica în domeniul
transporturilor a factorilor de conducere din regimurile comuniste: �Suprasolicitarea
capacitãþilor de transporturi ºi servicii, combinatã cu perpetuarea sau creºterea aglomerãrii,
îngãduie conducerii economice sã ofere sectorului serviciilor mai puþine investiþii ºi alte
resurse ºi sã aloce fondurile de investiþii altor sectoare cãrora le conferã o prioritate mai
înaltã�206.

Cu alte cuvinte, regimurile comuniste au tins sã aloce investiþiile prioritar spre sectoarele
direct productive ºi sã neglijeze infrastructurile economice, pe care au preferat însã sã le
exploateze cât de mult a fost cu putinþã. România confirmã aceastã caracteristicã generalã.
Investiþiile în telecomunicaþii au fost sub 1% din totalul investiþiilor de-a lungul întregii
perioade a regimului comunist, iar cele în transporturi, dupã un maxim de 14,9% în 1950,
s-au diminuat apoi la 7,4% în 1960 ºi au variat între 9,8-11,2% în anii 1970-1989207.

Cu toate acestea, în timpul regimului comunist au fost consemnate realizãri destul de
importante în domeniul transporturilor208. Reþeaua de cãi ferate a sporit numai puþin ca
lungime a liniilor (10.853 km în 1950209, 11.343 km în 1989), dar dupã 1960 o parte dintre
aceste linii au fost dublate (în 1989 erau 2.949 km de linie dublã) ºi/sau electrificate (3.654

203. Turnock 2006: 384.
204. Hall 1991: 102.
205. Turnock 1986: 223.
206. Kornai 1992: 185.
207. AS 1990: 526-527. Vezi ºi supra, capitolul IV.2.3.2.
208. Acolo unde nu se indicã alte surse, prezentarea din acest paragraf se bazeazã pe analizele din

Turnock 1986: 223-231 ºi Constantinescu 2000: 209-252 (capitol de Ioan Naºcu).
209. Aici trebuie remarcat faptul cã în primii ani ai regimului comunist s-au fãcut investiþii de

anvergurã în construirea unor linii noi, cele mai importante fiind Bumbeºti-Livezeni, datã în
funcþiune în 1948, Salva-Viºeu ºi Fãurei-Tecuci, terminate în 1949.
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km de linii electrificate în 1989). Reþeaua rutierã a fost folositã tot mai intens, iar majoritatea
drumurilor naþionale au fost modernizate ºi asfaltate; au fost construite numeroase poduri
ºi alte dotãri de infrastructurã rutierã, iar parcul auto a sporit considerabil, în mare mãsurã
prin producþia proprie a unei game largi de autovehicule, de la autocamioane de mare
capacitate pânã la autoturisme ºi motorete. O dezvoltare spectaculoasã a cunoscut transportul
fluvial ºi mai ales cel maritim. Au fost modernizate porturile, mai ales Galaþi ºi Constanþa,
s-a dezvoltat sectorul construcþiilor de nave, iar România a ajuns sã dispunã de o flotã
maritimã semnificativã, folositã atât pentru transportul de mãrfuri, cât ºi pentru pescuit
oceanic. Transporturile aeriene, extrem de modeste la începutul epocii postbelice, s-au
extins considerabil, atât ca numãr de linii aeriene deservite, cât ºi ca numãr al pasagerilor
transportaþi. De asemenea, au fost construite relativ multe conducte pentru transportul
petrolului ºi al gazelor naturale, iar reþeaua de poºtã ºi telecomunicaþii a cunoscut ºi ea un
proces de extindere ºi de modernizare. Aceste evoluþii s-au reflectat într-o creºtere specta-
culoasã a volumului transporturilor de cãlãtori ºi de mãrfuri.

Tabelul IV.34. Volumul total al transporturilor din România, 1950-1989

 1950 1960 1970 1980 1989 
Mãrfuri (milioane tone/km) 9.314 24.893 101.635 191.139 270.929 

Cãlãtori (milioane/km) 8.669 12.311 26.743 50.105 62.447 

Sursa: AS 1990: 552-553, 558-559.

S-au produs ºi schimbãri în ponderea relativã a diferitelor forme de transport. Astfel,
în anii �50 au prevalat categoric transporturile pe calea feratã (aproximativ 80% din parcursul
mãrfurilor ºi cca 90% din parcursul cãlãtorilor); ulterior, transportul rutier ºi cel maritim
au crescut mai puternic, astfel încât la mãrfuri cãile ferate au fost devansate de navigaþia
maritimã (55,1% din parcursul mãrfurilor se realiza pe vapoare maritime ºi numai 29,9% pe
calea feratã), iar la cãlãtori transporturile rutiere au trecut pe primul loc în 1980 (47,9% din
parcursul cãlãtorilor s-a realizat cu mijloace auto, faþã de 46,3% pe calea feratã), cedând
apoi din nou acest loc în anii 1980 din cauza preþului ridicat ºi mai ales a restricþiilor la
combustibili210.

Progresele realizate erau într-un fel fireºti în contextul modernizãrii economiei ºi
societãþii româneºti. Progrese similare, uneori chiar mai spectaculoase, au realizat în
perioada postbelicã majoritatea þãrilor europene. Unele dintre aceste þãri devansaserã
considerabil România, atât în privinþa folosirii autoturismelor, cât ºi în dezvoltarea trans-
porturilor aeriene ºi maritime. În pofida întârzierii iniþiale, în anii �60-�70 România se
dezvolta ºi ea într-o direcþie convergentã cu cea a economiilor dezvoltate ºi era de presupus
cã într-un viitor oarecare avea sã recupereze decalajele care o despãrþeau de celelalte þãri
europene în ceea ce priveºte folosirea mijloacelor de transport.

În anii �70 au fost însã adoptate câteva decizii referitoare la investiþiile din domeniul
transporturilor, care au compromis eforturile de recuperare a rãmânerilor în urmã din
context european. O primã decizie de acest fel a fost aceea de a construi Transfãgãrãºanul.
Realizat în prima parte a anilor 1970, Transfãgãrãºanul a fost o ºosea construitã în condiþii
tehnice dificile, cu costuri mari, care nu au fost niciodatã recuperate, pentru cã proiectul
oricum rãspundea mai degrabã unor obiective strategice decât unei raþionalitãþi economice.
Mult mai gravã a fost însã decizia lui Nicolae Ceauºescu de a relua lucrãrile la Canalul

210. AS 1990: 554-555, 558-559.
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Dunãre � Marea Neagrã. Având o lungime de 64,4 km, douã ecluze ºi trei porturi, Canalul
poate fi folosit de nave maritime având pânã la 5.000 de tone. Ideea realizãrii Canalului era
aceea de a scurta cu circa 400 km drumul pe care vapoarele trebuiau sã-l facã pe cursul
Dunãrii în aval de Cernavodã, de a evita Delta Dunãrii ºi de a conecta mai uºor zona Mãrii
Negre cu Europa Centralã ºi apoi prin canalul Rin-Main-Dunãre cu Marea Nordului.
Lucrãrile, începute în 1976 ºi finalizate în 1984, au costat circa 2 miliarde de dolari, dintre
care o jumãtate a fost obþinutã printr-un împrumut de la Banca Mondialã211. Acest efort
financiar, ca ºi mobilizarea la Canal a unei forþe de muncã numeroase, inclusiv a unui mare
numãr de deþinuþi, a condus la reducerea dramaticã a disponibilului de investiþii pentru alte
eventuale proiecte din domeniul transporturilor. Mai grav, Ceauºescu a continuat ºi dupã
finalizarea Canalului Dunãre-Marea Neagrã sã acorde prioritate construirii unor asemenea
canale, cum ar fi Canalul Poarta Albã-Midia (26,5 km) ºi lucrãrile nefinalizate la Canalul
Dunãre-Bucureºti.

Desigur, pot fi gãsite argumente în favoarea opþiunii pentru construirea de canale.
Transporturile rutiere deveneau tot mai scumpe din cauza creºterii preþului petrolului. Pe de
altã parte, dacã facem abstracþie de investiþia iniþialã, transporturile pe apã au costurile de
operare cele mai scãzute. Cu toate acestea, investiþiile în canale s-au dovedit eronate în
România lui Ceauºescu. Potrivit unor calcule din acea vreme, sumele cheltuite pentru
realizarea Canalului Dunãre � Marea Neagrã urmau sã fie amortizate în circa 25 de ani, cu
condiþia realizãrii unui trafic anual de circa 80-100 milioane de tone marfã212, ceea ce
însemna cel puþin 50 de vapoare pe zi; inutil de spus cã volumul real al traficului a fost mult
mai redus, astfel încât amortizarea cheltuielilor efectuate a rãmas doar un deziderat
nerealizat.

Focalizarea investiþiilor în construcþia de canale a însemnat, în condiþiile în care ponderea
totalã a investiþiilor alocate acestui sector nu a crescut semnificativ, limitarea drasticã a
resurselor pentru alte componente ale transporturilor. Efectele s-au resimþit în mai
multe planuri.

În transporturile aeriene, deºi numãrul cãlãtorilor a continuat sã sporeascã ºi în anii �80,
ritmul a fost ceva mai lent decât în anii �70, iar creºterea s-a datorat mai mult zborurilor interne
(majoritatea efectuate în interes de serviciu, deci din fondurile statului sau ale întreprinderilor)
decât celor internaþionale213, fapt care reflectã tendinþa de închidere a României faþã de exterior.
Totodatã, numãrul angajaþilor a fost redus214 ºi mai ales au fost sever limitate investiþiile în
modernizarea aeroporturilor, fapt care avea sã fie resimþit dupã 1990.

Mult mai dramatice au fost evoluþiile în ceea ce priveºte transporturile auto. Acestea
cunoscuserã un mare avânt în anii �60-�70, atât la nivelul transporturilor publice de cãlãtori
ºi de mãrfuri, cât ºi în ceea ce priveºte circulaþia autoturismelor. De altfel, producþia internã
de autoturisme, lansatã în 1968 prin producþia de Dacia 1100 dupã licenþã Renault ºi

211. Turnock 1986: 229.
212. Turnock 1986: 229.
213. Numãrul cãlãtorilor transportaþi a sporit de la 849.000 în 1970 la 1,87 milioane în 1980 ºi

la 3,37 milioane în 1989. Totuºi, dacã la nivelul numãrului de pasageri creºterea din anii
1980 a fost de 1,8 ori, în ceea ce priveºte parcursul cãlãtorilor creºterea a fost de numai 1,38
ori (de la 2,8 miliarde km la 3,8 miliarde km), ceea ce reflectã scãderea distanþei medii
parcurse; de remarcat cã în anii 1970 raportul fusese invers, parcursul crescând de 2,8 ori,
în timp ce numãrul cãlãtorilor sporise de 2,2 ori (calculele noastre pornind de la datele din
AS 1990: 558-559, EIR II: 402).

214. Circa 8.800 în 1980 ºi numai circa 8.400 în 1989 (AS 1990: 564).
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continuatã apoi cu Dacia 1300 (din 1969), nu ar fi trebuit sã depindã prea mult de investiþiile
statului, având finanþare asiguratã fie de achiziþiile populaþiei, fie de vânzãrile la export. În
aceste condiþii, cantitativ producþia a continuat sã creascã ºi în anii �80, dar mai lent decât
în deceniul anterior (astfel, în 1989 s-au produs 144.000 de autoturisme faþã de 88.000 în
1980 ºi 24.000 în 1970)215 ºi cu o mutaþie de structurã spre autoturismele de mic litraj
(modelul Dacia 500 �Lãstun� a început sã fie produs în 1980, iar Oltcit în 1981). Încetinirea
ritmului de creºtere nu era legatã de scãderea cererii. Dimpotrivã, în România, la fel ca în alte
þãri mai devreme, autoturismul devenise un obiect de prestigiu, iar mulþi cetãþeni investeau
salariile lor pe mai mulþi ani pentru a-ºi cumpãra o maºinã. În aceste condiþii, exceptând
�Lãstunul�, care a fost perceput ca prea mic pentru a fi considerat o adevãratã maºinã216,
pentru celelalte modele a existat de-a lungul întregului deceniu o cerere solvabilã masivã,
reflectatã în anii mulþi de aºteptare de la depunerea cererii de cumpãrare a autoturismului ºi
a sumei reprezentând contravaloarea acestuia pânã la livrarea efectivã a maºinii. Blocajele au
venit mai degrabã din partea ofertei, atât prin incapacitatea de a mãri producþia internã, cât ºi
prin orientarea unei pãrþi semnificative a acesteia spre export217. Dacã luãm în considerare ºi
reducerea importurilor218, atunci avem o explicaþie destul de clarã a agravãrii decalajelor faþã
de alte þãri europene în ceea ce priveºte densitatea �motorizãrii� României, indicator la care
România depãºea în 1989 numai Uniunea Sovieticã ºi probabil Albania.

Tabelul IV.35. Densitatea dotãrii cu autoturisme în diverse þãri europene, 1949-1989
(numãr autoturisme/1.000 de locuitori)

 1949 1959 1969 1979 1989 
Austria 6 49 151 285 366 
Bulgaria ... ... ... ... 137 

Cehoslovacia 10 12 49 130 201 
Danemarca 26 77 209 278 309 

Elveþia 27 86 208 340 424 
Franþa 37 123 235 345 395 
RDG 4 8 54 151 229 
RFG 7 69 207 369 420 
Italia 6 32 166 309 463 

Iugoslavia 0,4 2 28 102 131 
Polonia 2 3 45 60 119 

Marea Britanie 42 96 208 268 349 
România ... 1 6 28 50 
Spania 3 9 50 190 276 
Ungaria 1 2 19 87 169 

Uniunea Sovieticã ... 3 5 31 45 

215. AS 1990: 482
216. LXXX 2003: 204.
217. Astfel, în 1980 au fost exportate un total de 21.556 autoturisme (de oraº ºi de teren) dintr-o

producþie internã de 88 mii bucãþi, iar în 1989 au fost exportate 79.690 autoturisme dintr-o
producþie internã de 144 mii bucãþi (AS 1990: 482, 616-617).

218. De la 19.329 în 1980 la 1.000-1.500 anual în 1985-1988 (AS 1990: 626-627).

Surse: Handbuch VI: 143 (capitol de Wolfram Fischer); Mitchell 2003: 3-6, 739-742;
AS 1990: 130; Grigorescu 1993: 187 (capitol de Maria Molnar ºi Maria Poenaru).
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Încã ºi mai dramaticã a fost evoluþia în domeniul producþiei de autovehicule necesare
transportului public, domeniu în care cererea nu era determinatã de opþiunile de consum ale
populaþiei, ci de alocãrile de resurse din partea statului. Producþia de autobuze a scãzut de
la 3.702 bucãþi în 1980 la 1.404 în 1989, cea de troleibuze de la 350 la 164, cea de
autoutilitare de la 4.469 la 1.906, iar cea de autocamioane, autotractoare ºi autobasculante
de la 31.711 la 13.515219. Consecinþa a fost scãderea parcului de autovehicule dedicate
transportului urban ºi interurban de cãlãtori, precum ºi reducerea severã a ofertei de
servicii. Astfel, deºi populaþia totalã a oraºelor a crescut de la puþin sub 10,2 milioane de
locuitori în 1980 la peste 11,3 milioane de locuitori în 1989, lungimea traseelor deservite de
transportul public urban s-a redus de la 18.168 km în 1980 la 16.647 km în 1985, iar parcul
de vehicule de la 15.434 la 11.526, cele mai severe scãderi înregistrându-se la autobuze220.
Reduceri severe pot fi constatate ºi la transportul interurban de cãlãtori, atât în ceea ce
priveºte parcul de vehicule, cât ºi lungimea traseelor, parcursul mediu zilnic ºi numãrul
pasagerilor transportaþi221; la aceasta se mai adãuga imprevizibilitatea sporitã a curselor,
suspendate uneori din cauza intemperiilor, pentru economisirea benzinei sau pentru cã
lipseau piesele de schimb pentru repararea maºinilor.

Deteriorarea transportului public interurban a condus la reorientarea unei pãrþi a
cãlãtorilor spre folosirea cãilor ferate, deºi nici în aceastã privinþã oferta nu s-a îmbunãtãþit
în anii �80, ba chiar dimpotrivã. În principiu, reorientarea traficului de la transporturile
auto spre cele feroviare era o soluþie raþionalã în condiþiile scumpirii combustibililor ºi ar fi
putut de asemenea sã reprezinte o contribuþie la diminuarea poluãrii mediului. În cazul
particular al României anilor �80 nu au prevalat însã asemenea considerente ºi nici nu s-au
luat mãsuri pentru îmbunãtãþirea ofertei de transporturi feroviare în vederea atragerii
cãlãtorilor; dimpotrivã, creºterea traficului a fost determinatã în exclusivitate de deteriorarea
condiþiilor traficului auto ºi a condus la suprasolicitarea gravã a reþelei feroviare. Deja în
1979 în România se transportau 6,84 tone marfã pe km de cale feratã, faþã de 5,56 tone/km
în Cehoslovacia, 5,55 tone/km în Polonia, 4,07 tone/km în Bulgaria, 1,21 tone/km în
Finlanda, 1,14 tone/km în Italia, ºi 0,78 tone/km în Spania222. În anii �80 volumul traficului
de mãrfuri ºi de cãlãtori a continuat sã creascã223, dar producþia internã de vagoane ºi
locomotive a scãzut224, ceea ce s-a reflectat în uzura tot mai mare a materialului circulant
ºi a liniilor.

În lumina celor de mai sus, avem o imagine mai completã a costurilor de oportunitate ale
deciziei lui Nicolae Ceauºescu de a acorda prioritate construirii Canalului Dunãre � Marea
Neagrã ºi apoi canalelor Poarta Albã-Midia ºi Dunãre-Bucureºti. Nu numai cã aceste canale

219. AS 1990: 482-483.
220. Constantinescu 2000: 225 (capitol de Ioan Naºcu). Construirea metroului la Bucureºti a

oferit doar o compensaþie parþialã ºi limitatã la capitalã, la deteriorarea transporturilor
urbane.

221. Constantinescu 2000: 224 (capitol de Ioan Naºcu).
222. Kornai 1992: 185.
223. Astfel, cantitatea mãrfurilor transportate pe calea feratã a sporit de la 274,6 milioane de tone

în 1980 la 306,3 milioane de tone în 1989, parcursul mãrfurilor de la 75,5 miliarde tone-km
la 81,1 miliarde tone-km, iar traficul de cãlãtori de la 347,9 milioane de cãlãtorii la 481 de
milioane de cãlãtorii (Constantinescu 2000: 210, 212 � capitol de Ioan Naºcu; AS 1990:
552-553, 558-559).

224. Producþia de locomotive electrice ºi diesel a scãzut de la 276 de bucãþi în 1980 la 152 de
bucãþi în 1989, cea de vagoane de cãlãtori de la 601 la 203, iar cea de vagoane de marfã de
la 13.244 la 11.213 (AS 1990: 482-483).
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nu au fost eficiente din punct de vedere economic ºi au însemnat o irosire a fondurilor
publice, dar alocarea resurselor pentru aceste proiecte a blocat ºi continuarea investiþiilor
pentru modernizarea ºi extinderea altor componente ale sistemului de transport. Alãturi de
deteriorarea cantitativã ºi calitativã a serviciilor din domeniul transporturilor, deosebit de
gravã a fost carenþa modernizãrilor infrastructurale. Aceasta s-a manifestat cel mai
pregnant în domeniul autostrãzilor. În 1989, România se prezenta cu o singurã autostradã,
Bucureºti-Piteºti, construitã la începutul anilor �70, plasându-se astfel la acest capitol pe
penultimul loc din Europa, devansând doar Albania. Carenþe poate la fel de grave s-au
acumulat ºi în domenii precum infrastructura feroviarã, reþeaua urbanã, aeroporturile etc.
Combinate cu persistenþa rãmânerilor în urmã în domeniul telecomunicaþiilor225, disfuncþiile
acumulate la nivelul transporturilor au subminat serios sustenabilitatea creºterii economice
din România socialistã.

IV.2.4.2.3. Învãþãmântul

Relaþia dintre învãþãmânt ºi economie este dualã. Pe de o parte, sistemul de învãþãmânt este
un subsistem social, ale cãrui dimensiuni ºi direcþii de evoluþie sunt determinate de opþiunile
sociale, de resursele alocate ºi de mecanismele de redistribuire ºi de funcþionare instituite de
societate, iar pe de altã parte el reprezintã principala formã instituþionalizatã de formare a
capitalului uman, care constituie, la rândul sãu, un factor important în derularea proceselor
economice ºi în funcþionalitatea de ansamblu a societãþii. De altfel, teoriile mai noi ale
dezvoltãrii tind sã considere resursele alocate sistemului de învãþãmânt nu ca pe o com-
ponentã a �consumului�, ci ca pe o �investiþie� cu o ratã ridicatã de rentabilitate eco-
nomico-socialã226.

Politica regimului comunist nu a fost însã inspiratã de aceste teorii economice sofisticate.
Pentru liderii comuniºti învãþãmântul era tot o activitate �neproductivã�, parte a consumului.
Pe de altã parte, regimul a intuit corect faptul cã sistemul de învãþãmânt are douã funcþii
cruciale, de a oferi cadre adecvat pregãtite pentru diversele activitãþi economico-sociale ºi
de a educa tinerii în spiritul valorilor promovate de sistemul politic, astfel încât sã fie
minimalizate costurile menþinerii în ascultare a populaþiei. Obiective precum �educarea
tineretului în spiritul democraþiei populare� ºi �pregãtirea cadrelor medii ºi superioare de
specialiºti, pe baze ºtiinþifice, care sã corespundã nevoilor consolidãrii democraþiei populare
ºi constituirii societãþii socialiste� apar deja în decretul pentru reforma învãþãmântului din
2 august 1948227 ºi s-au regãsit apoi, cu minime diferenþe de formulare, în mai toate
documentele programatice ale regimului comunist cu privire la sistemul de învãþãmânt.

În acest subcapitol nu ne propunem sã prezentãm în detaliu evoluþia sistemului de
învãþãmânt din România socialistã. Ne vom mulþumi doar sã observãm faptul cã evoluþia
sistemului de învãþãmânt reflectã destul de fidel evoluþia generalã a sistemului politic
comunist din România, respectiv succesiunea a trei faze (restructurare sub semnul modelului
sovietic, dezvoltare prin deschidere relativã ºi recuperarea parþialã a tradiþiilor naþionale
precomuniste, ºi �ceauºismul pur ºi dur�, marcat de închiderea relativã a sistemului sub

225. Grigorescu 1993: 172-173, 185-186, 189 (capitol de Maria Molnar ºi Maria Poenaru).
226. Momentele-cheie ale acestei reconsiderãri au fost pe plan mondial apariþia în 1964 a lucrãrii

lui Gary S. Becker despre capitalul uman (Becker 1997), integrarea acestui factor în modelul
general al dezvoltãrii economice elaborat în anii �80 de Robert Lucas (Lucas 1986) ºi apoi
preluarea sa în practica analiticã ºi de colectare de indicatori de cãtre principalele organisme
economice internaþionale, cum ar fi Banca Mondialã sau Eurostat. Vezi ºi Suciu 2000.

227. ISE 2004: 342.
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imperiul dificultãþilor economice ºi al accentuãrii naþional-comunismului). Dincolo de
deosebirile dintre aceste trei faze, se pot distinge câteva constante definitorii pentru
funcþionarea sistemului de-a lungul întregii existenþe a regimului comunist din România228:

� monopolizarea învãþãmântului de cãtre stat ºi folosirea sa pentru controlul ideologic al
educaþiei;

� planificarea centralizatã a evoluþiei sistemului ºi trecerea în subsidiar a opþiunilor ºi
preferinþelor celor implicaþi în funcþionarea sistemului (profesori, elevi, studenþi);

� accentul pus pe dezvoltarea cantitativã a sistemului;
� folosirea sistemului de învãþãmânt ca mijloc de �inginerie socialã� (factor de reglare a

mobilitãþii sociale, profesionale ºi teritoriale a indivizilor; substituirea în mare mãsurã
a funcþiei general-formative a învãþãmântului cu o funcþie politicã ºi cu una economicã
subordonatã în principal formãrii forþei de muncã etc.).

Dincolo de caracterul problematic al unora dintre opþiunile educative ale regimului
comunist, trebuie consemnat mai întâi faptul cã sistemul de învãþãmânt a crescut cantitativ.

Tabelul IV.36. Dinamica de ansamblu a sistemului de învãþãmânt în România socialistã

 1948/1949 1958/1959 1968/1969 1978/1979 1988/1989 
Nr. unitãþi de 
învãþãmânt 

19.062 23.696 26.292 29.916 27.975 

Mii 
persoane 

2214 2629 4272 5705 5563 Populaþia 
ºcolarã 
totalã % din 

populaþia 
totalã 

13,9 14,6 21,7 26,1 24,1 

Cadre didactice  86.490 122.196 198.496 256.595 227.623 

228. În prezentarea noastrã, acolo unde nu sunt indicate alte surse, ne-am bazat cu precãdere pe
Constantinescu 2000: 321-340 (capitol de Steliana Perþ).

229. Constantinescu 2000: 326 (capitol de Steliana Perþ).
230. Astfel, la recensãmântul din 1930 ºtiau sã scrie ºi sã citeascã 72,4% dintre tinerii de 8-12 ani

ºi numai 27,7% din populaþia de peste 65 de ani (ER IV: 146 � capitol de Sabin Manuilã ºi
Mitu Georgescu).

231. Constantinescu 2000: 334 (capitol de Steliana Perþ)

Sursa: Constantinescu 2000: 328-330 � capitol de Steliana Perþ.

Realizãrile au fost notabile. În primul rând, a fost lichidat aproape cu totul analfa-
betismul. Desigur, în aceastã privinþã regimul comunist a putut valorifica ºi progresele
realizate în etapele anterioare. Astfel, se estimeazã cã în 1948 mai erau în România circa
4 milioane de analfabeþi, adicã circa 29% din populaþia în vârstã de 7 ani sau mai mult229,
dar ponderea analfabeþilor era mai micã la generaþiile care fuseserã de vârstã ºcolarã în
epoca interbelicã ºi mai mare la generaþiile mai vârstnice230, al cãror impact asupra
statisticilor postbelice era în descreºtere naturalã. Aceastã observaþie nu scade însã meritele
campaniilor energice de alfabetizare din primul deceniu al regimului comunist, care au
cuprins atât cursuri pentru adulþi cât ºi mãsuri pentru încadrarea tuturor tinerilor de vârstã
ºcolarã în învãþãmântul primar. Prin combinarea rezultatelor acestor eforturi cu procesul
natural de înlocuire a generaþiilor, analfabetismul a fost redus la 3-4% din populaþia care a
depãºit vârsta ºcolarã231.
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De asemenea, prin extinderea învãþãmântului obligatoriu la 7, 8 ºi apoi 10 clase, ca ºi
prin cuprinderea unei pãrþi tot mai mari dintre tineri în învãþãmântul secundar ºi superior,
stocul de învãþãmânt, mãsurat în ani de ºcoalã/persoanã ocupatã, a crescut spectaculos, de
la 3,5 ani în 1950 la 5,7 ani în 1970 ºi la aproape 10,5 ani în 1990232.

Învãþãmântul liceal a cunoscut creºterea cea mai puternicã dintre toate componentele
sistemului de învãþãmânt. Numãrul liceelor a crescut de la 281 în 1948/1949 la 781 în 1968/
1969 ºi 981 în 1988/1989, cel al elevilor înscriºi (toate clasele) de la 69.396 la 481.571 ºi
respectiv 1.271.588, iar cel al absolvenþilor de la 13.905 la 81.660 ºi respectiv 149.436233.
Dacã mai avem în vedere ºi faptul cã în 1989 rata brutã de înrolare în învãþãmântul secundar
ajunsese la 88%234, putem aprecia cã liceul s-a transformat în perioada comunistã din apanajul
unei elite restrânse într-o etapã normalã de educaþie a majoritãþii tinerilor de vârstã ºcolarã.

Învãþãmântul superior a cunoscut ºi el o dinamicã apreciabilã235. Grav afectat de
reforma din 1948, care a cuprins o amplã epurare a corpului didactic ºi o restructurare
instituþionalã a sistemului universitar, învãþãmântul superior a strãbãtut mai întâi un deceniu
plin de contradicþii ºi frãmântãri, când politicile de extindere a sistemului ºi de �deschidere�
a sa spre un numãr cât mai mare de tineri muncitori ºi þãrani au cunoscut multiple sincope,
cauzate de dificultãþile materiale generatoare de revolte studenþeºti (cum au fost cele din
toamna anului 1956, inspirate de revoluþia din Ungaria), de valuri succesive de excluderi ale
unor studenþi ºi profesori ºi mai ales de inconsecvenþele regimului. Abia de pe la sfârºitul
anilor �50 s-a conturat o politicã mai coerentã în domeniul învãþãmântului universitar,
combinând mãsurile de stimulare a accesului în sistem (desfiinþarea taxelor în 1961, trecerea
la un sistem de admitere meritocratic prin concurs, disjungerea unor filiere de învãþãmânt
universitar de scurtã duratã de universitãþile clasice, extinderea ofertei universitare în oraºe
din diverse pãrþi ale þãrii, construirea de cãmine) cu cele de ridicare a nivelului academic
(recuperarea unor specialiºti marginalizaþi anterior, restabilirea unor discipline ºi filiere de
studiu desfiinþate anterior, cum ar fi de exemplu sociologia, sporirea numãrului de publicaþii
ºi manifestãri ºtiinþifice, înmulþirea contactelor cu mediile universitare ºi ºtiinþifice din
strãinãtate, inclusiv din Occident, restabilirea parþialã a rigorii la examene etc.).

Tabelul IV.37. Evoluþia cantitativã a învãþãmântului universitar din România, 1948-1989

232. Constantinescu 2000: 334 (capitol de Steliana Perþ)
233. Constantinescu 2000: 336-337 (capitol de Steliana Perþ).
234. Grigorescu 1993: 226 (capitol de Maria Molnar ºi Maria Poenaru).
235. Cea mai bunã analizã de ansamblu a evoluþiei învãþãmântului superior în România socialistã

este în continuare Sadlak 1990: 23-81.

Anii Instituþii de 
învãþãmânt superior 

Total studenþi Total cadre didactice 

1948/1949 47 48.676 5.638 
1953/1954 54 80.593 7.866 
1958/1959 42 67.849 8.009 
1963/1964 44 112.611 11.965 
1968/1969 47 147.637 12.950 
1973/1974 51 143.985 14.537 
1978/1979 44 190.560 14.227 
1983/1984 44 174.042 13.344 
1988/1989 44 159.465 11.810 

Sursa: Sadlak 1990: 31, 42.
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Cu toate progresele realizate în anii �60, din punctul de vedere al cuprinderii tinerilor în
sistemul universitar România se gãsea pe un loc codaº la nivel european. Astfel, într-o
anchetã efectuatã de UNESCO la începutul anilor �70, România se situa pe ultimul loc
dintre cele 21 de state europene care au raportat date, având o ratã de înscriere în
învãþãmântul universitar de 5,2% dintre tinerii de 20-24 de ani236. De remarcat cã procentajul
cuprinderii în învãþãmântul superior crescuse nu numai în þãrile occidentale (Franþa se situa
în frunte cu 18,6%), ci ºi în þãrile socialiste, care aveau o medie de 10-11%, cu þãri precum
Bulgaria ºi Republica Democratã Germanã atingând chiar 14-15%237.

Anii �70 au fost cruciali pentru evoluþia învãþãmântului din România socialistã. Elementul
cel mai important a fost revenirea în forþã a activiºtilor de partid la cârma sistemului de
învãþãmânt în contextul monopolizãrii puterii în stat de cãtre Nicolae Ceauºescu ºi a implicãrii
directe în controlul învãþãmântului a Elenei Ceauºescu. Realizãrile din anii �60 fuseserã în
mare mãsurã legate de activitatea unor miniºtri cu valenþe tehnocratice (Athanase Joja �
1957-1960, Ilie Murgulescu � 1960-1963, ªtefan Bãlan � 1963-1969 ºi Mircea Maliþa �
1970-1972), care beneficiaserã de protecþia lui Ion Gheorghe Maurer ºi putuserã realiza o
sintezã între unele elemente pozitive ale tradiþiei învãþãmântului precomunist, mijloacele
superioare oferite de regimul comunist ºi inovaþiile pedagogice din lumea occidentalã. Pentru
mulþi dintre activiºtii cu puþine clase din jurul lui Nicolae ºi Elena Ceauºescu, aceste evoluþii
erau elitiste ºi purtau sâmburele periculos al excluderii celor mai puþin educaþi. De aceea,
reacþia lor a mers în direcþia repunerii în prim-plan a elementelor unde ei puteau puncta în
competiþia cu intelectualii tehnocraþi: vigilenþa ideologicã (vestitele �teze din iulie� 1971) ºi
legãtura învãþãmântului cu viaþa practicã ºi producþia. De altfel, Programul PCR din 1974
statua fãrã echivoc: �În ºcolile de toate gradele, în cadrul procesului de învãþãmânt se va
organiza participarea efectivã a profesorilor ºi elevilor la activitatea productivã�238.

Deºi efectele s-au fãcut simþite în întregul sistem de învãþãmânt, consecinþele acestei
politici au fost deosebit de grave pentru învãþãmântul liceal ºi superior.

Reþeaua de licee a fost restructuratã în 1977, fiind desfiinþate liceele real-umaniste ºi
înlocuite cu profiluri mai înguste (matematicã-fizicã, filologie-istorie, ºtiinþe ale naturii etc.).
Ofensiva împotriva pregãtirii teoretice largi a fost însã mult mai amplã, cuprinzând ºi o
dramaticã redistribuire a locurilor în favoarea profilurilor industriale, precum ºi introducerea
în planurile de învãþãmânt a unor sãptãmâni compacte de practicã în producþie.

Tabelul IV.38. Ponderea diferitelor tipuri de licee dupã numãrul elevilor înscriºi (%)

 1968/1969 1978/1979 1988/1989 
Matematicã-fizicã 11,4 3,1 
ªtiinþe ale naturii 1,3 0,6 
Filologie-istorie 

 
80,1 

4,4 0,6 
Pedagogice 3,5 1,0 0,4 

Sanitare 0,1 1,2 1,0 
Artã 0,7 0,4 0,1 

Economice 5,3 4,1 3,8 
Industriale 4,4 67,7 71,1 

Agricole ºi silvice  4,7  8,5 19,1 

236. Sadlak 1990: 41.
237. Handbuch: VI, 77-80 (capitol de Wolfram Fischer).
238. Programul PCR 1974: 93.

Sursa: Constantinescu 2000: 336-337 (capitol de Steliana Perþ).
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Desigur, s-ar putea invoca faptul cã o anumitã scãdere a ponderii liceelor teoretice era
inevitabilã în condiþiile lãrgirii accesului la învãþãmântul liceal, lãrgire reflectatã de creºterea
numãrului total de elevi de liceu de la sub 0,5 milioane în 1968/1969 la peste 1 milion în 1977/
1978 ºi la aproape 1,3 milioane în 1988/1989. Totuºi, sensul antiteoretic al politicii de alocare
a locurilor de studiu la liceu se vede limpede din scãderea severã a numãrului brut de elevi din
acest tip de licee: astfel, 568 de licee real-umaniste aveau 390.455 de elevi în 1968/1969, în
timp ce în 1978/1979 mai erau doar 144 de licee de matematicã-fizicã, ºtiinþe ale naturii ºi
filologie-istorie, cu 180.259 de elevi, iar în 1988/1989 doar 95 de licee ale acestor trei profiluri,
cu 55.988 de elevi239. Se cuvine sã remarcãm ºi faptul cã într-o perioadã în care economiile
dezvoltate pãºeau pe calea progresului cu precãdere a serviciilor, iar regimul Ceauºescu afirma
declarativ însemnãtatea dezvoltãrii ºtiinþei ºi cunoaºterii pentru progresul economic al þãrii,
politica de alocare a locurilor pe tipuri de licee tindea sã reproducã o structurã a forþei de muncã
orientatã în mod zdrobitor spre nevoile industriei (ºi într-o oarecare mãsurã ale agriculturii).

Evoluþii similare, deºi poate mai puþin dramatice, se pot observa în ceea ce priveºte
învãþãmântul universitar.

Tabelul IV.39. Ponderea diferitelor tipuri de studii universitare
dupã numãrul studenþilor înscriºi (%)

 1948/1949 1958/1959 1968/1969 1978/1979 1988/1989 
Tehnice 26,1 38,9 36,3 56,1 68,8 

Industriale 13,2 22,2 23,1 40,1 57,8 
Construcþii 

ºi 
arhitecturã  

5,0 7,4 6,7 9,0 6,8 
 

din 
care 

Agricole ºi 
silvice 

7,8 10,3 6,5 7,1 4,2 

Medico-farmaceutice 20,6 12,7 6,5 11,7 10,3 
Economice 17,0 8,4 11,7 12,4 9,4 

Juridice 11,4 4,3 4,2 3,7 1,5 
Universitar- 
-pedagogice 

19,1 27,4 39,0 14,8 9,5 

Artistice 4,7 2,1 2,3 1,3 0,6 

Sursa: Constantinescu 2000: 337-338 (capitol de Steliana Perþ).

Evoluþia din anii �80, cu depãºirea considerabilã a pragului de 50% de cãtre studenþii
înscriºi la învãþãmântul tehnic-ingineresc, plaseazã România într-o situaþie singularã la nivel
mondial; potrivit afirmaþiei lui Jan Sadlak, �nici o altã þarã europeanã nu a cunoscut o
asemenea deplasare [a centrului de greutate al pregãtirii universitare]�240. În aceeaºi ordine de
idei, creºterea procentajului studiilor medico-farmaceutice în anii �70 nu trebuie sã înºele: ea
nu corespundea unei însemnãtãþi mai mari alocate de cãtre planificatorii oficiali acestui tip de
studii, ci reflecta doar creºterea numãrului studenþilor strãini în aceastã perioadã, precum ºi
faptul cã majoritatea acestor studenþi doreau sã studieze medicina în România241.

239. Constantinescu 2000: 336-337 (capitol de Steliana Perþ).
240. Sadlak 1990: 60.
241. Numãrul studenþilor strãini înscriºi la studii în România a crescut de la sub 1.000 înainte de

1968 la un maxim de 16.962 în anul universitar 1981/1982, scãzând apoi la sub 10.000 dupã
1986 (Sadlak 1990: 42).
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Încã ºi mai ciudatã este evoluþia numãrului total de locuri alocate pentru studiile de
tip universitar. Astfel, în anii �70 a continuat în general creºterea numãrului de studenþi,
dar într-un ritm deja mai lent decât în anii �60; în schimb, dupã 1980 a scãzut ºi numãrul
total de locuri alocate pentru învãþãmântul universitar, ceea ce a condus cu un uºor decalaj
temporar ºi la reducerea numãrului total de studenþi înscriºi în sistemul de învãþãmânt
superior, de la un maxim de 192.769 atins în anul universitar 1980/1981 la un minim de
157.041 în anul universitar 1987/1988242. Scãderea poate fi observatã ºi la nivelul numãrului
de instituþii de învãþãmânt superior (51 în 1970/1971, doar 44 în anii 1980), de facultãþi (195
în 1970/1971, 134 în 1980/1981 ºi doar 101 dupã 1986) ºi de cadre didactice universitare
(acesta a fluctuat în jurul a 14.000 de-a lungul anilor 1970, a atins un maxim de 14,592 în
1980/1981 ºi a scãzut apoi sistematic pânã la 11696 la începutul anului universitar 1989/
1990)243. Ca urmare a acestei involuþii, la sfârºitul anilor 1980 România se situa pe
penultimul loc în Europa în ceea ce priveºte ponderea tinerilor care urmau studii universitare.

Tabelul IV.40. Rata brutã de încadrare în învãþãmântul superior în 1989 (%)

242. Sadlak 1990: 42. Aceastã scãdere este cu atât mai ciudatã, cu cât de la mijlocul anilor �80
au ajuns la vârsta studiilor universitare cohortele de tineri mult mai numeroºi nãscuþi dupã
1967 (�decreþeii�). Regimul a reacþionat foarte târziu ºi subproporþional la aceastã presiune
demograficã, abia în 1988 fiind alocate ceva mai multe locuri pentru studiile universitare,
ceea ce a ºi condus la o uºoarã creºtere a numãrului de studenþi, de la 157.041 în 1987/1988
la 159.465 în 1988/1989 ºi 164.507 în 1989/1990 (AS 1990: 141).

243. AS 1990: 138-139; Sadlak 1990: 42.

Finlanda 43,0 
Franþa 37,2 

Norvegia 36,0 
Belgia (1988) 34,2 

Germania 33,7 
Þãrile de Jos (1988) 32,4 

Spania (1987) 31,5 
Danemarca (1988) 31,5 

Austria 31,4 
Suedia 31,3 
Italia 28,6 

Grecia (1987) 28,0 
Bulgaria 26,2 
Elveþia 26,2 

Irlanda (1988) 25,8 
URSS 25,1 

Regatul Unit (1988) 23,5 
Polonia 20,3 

Iugoslavia 19,0 
Portugalia 18,4 

Cehoslovacia 17,6 
Ungaria 14,7 
România 8,6 
Albania  8,5 

Media europeanã 26,4 
Media mondialã 14,0 

Sursa: Grigorescu 1993: 228 (capitol de Maria Molnar ºi Maria Poenaru).
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România nu numai concura puternic cu Albania pentru ocuparea ultimului loc în Europa
la acest indicator, ci ºi mergea într-o direcþie profund regresivã: procentul de 8,6% fusese
atins dupã ce în 1978 România atinsese o ratã de încadrare în învãþãmântul superior de
11%244. În timp ce în aproape toate þãrile lumii rata de încadrare în învãþãmântul superior a
crescut, în România ea a scãzut în anii �80. Mai greu de surprins prin date statistice, dar nu
mai puþin grave au fost involuþiile calitative ale învãþãmântului superior în anii �80. În
aceastã privinþã au contribuit obligarea studenþilor la practicã în afara specialitãþii (inclusiv
practicã agricolã), cvasiblocarea sistemului de angajãri ºi controlul acestuia de cãtre cabinetul 2
(Elena Ceauºescu) ºi reducerea dramaticã a fondurilor alocate pentru achiziþiile de publicaþii
de specialitate. Într-un interviu din februarie 1990, Silviu Brucan sintetiza astfel politica
regimului Ceauºescu în ceea ce priveºte învãþãmântul ºi cercetarea:

În contrast izbitor cu retorica oficialã, care preamãrea virtuþile revoluþiei ºtiinþifico-tehnice
(chiar ºi un cincinal a fost botezat în felul acesta), toate cele trei canale prin care puteau
pãtrunde în România informaþiile despre aceastã revoluþie au fost efectiv închise:
a) S-a redus la minim importul de cãrþi ºi reviste ºtiinþifice ºi pentru cercetãtori era
o adevãratã tragedie sã constate, la Biblioteca Academiei sau Biblioteca Centralã de
Stat, cã colecþiile acestor reviste se terminau în 1978 sau 1979.
b) Participarea oamenilor noºtri de ºtiinþã ºi tehnicã la congrese ºi simpozioane
internaþionale era aproape inexistentã.
c) Numãrul studenþilor români la universitãþile strãine era 0245.

Contradicþia dintre retorica regimului ºi practica sa este cel mai bine exprimatã de evoluþia
cheltuielilor pentru învãþãmânt. În termeni nominali, aceste cheltuieli au crescut de 2,6 ori în
anii �60, de 1,9 ori în anii �70 ºi au scãzut de la 17,7 miliarde lei în 1980 la 17,3 miliarde lei
în 1985 ºi la 15,9 miliarde lei în 1988246. În termeni procentuali, ponderea cheltuielilor pentru
învãþãmânt a crescut în anii �60 ºi a scãzut în anii �70 ºi �80, ajungând în 1989 la doar 5,83%
din cheltuielile bugetare247 ºi 2,2% din PIB248. În aceste condiþii, nu trebuie sã ne mire faptul
cã la sfârºitul anilor �80 România se situa pe unul dintre ultimele locuri din Europa în ceea ce
priveºte ponderea în PIB a cheltuielilor pentru învãþãmânt249.

Dacã avem în vedere reducerea alocãrii centralizate de mijloace, precum ºi distorsiunile
introduse de politica regimului Ceauºescu în ceea ce priveºte structura, direcþiile de
dezvoltare ºi mecanismele concrete de funcþionare a sistemului de învãþãmânt, o concluzie
se impune. Învãþãmântul, care fusese în primele decenii postbelice un puternic factor
de progres economico-social, a fost împins de regim într-o situaþie de crizã, iar criza sa
a amplificat criza generalã a sistemului socialist din România250.

244. Handbuch: VI, 80 (capitol de Wolfram Fischer).
245. Brucan 1990a: 45-46. Pentru peisajul dezolant al cercetãrii ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehno-

logice din România la sfârºitul anilor �80, vezi ºi datele comparative din Grigorescu 1993:
102-135 (capitol de Steliana Sandu ºi Anca Dachin).

246. AS 1990: 656-657. În 1989 este consemnatã o uºoarã creºtere la 16,6 miliarde lei, dar care
nu compenseazã scãderea din întregul deceniu.

247. Pe baza datelor referitoare la execuþia bugetarã care sunt publicate în AS 1990: 648-657, am
putut calcula cã alocaþiile pentru învãþãmânt au reprezentat 6,3% din cheltuielile bugetare în
1960, 7,1% în 1970, 6,0% în 1980 ºi 5,8% în 1989.

248. Constantinescu 2000: 332 (capitol de Steliana Perþ).
249. Grigorescu 1993: 229 (capitol de Maria Molnar ºi Maria Poenaru).
250. Aprecieri deosebit de severe pentru situaþia din anii �80 în Constantinescu 2000: 335

(capitol de Steliana Perþ) ºi Sadlak 1990: 65.
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IV.2.4.3. Explicaþii ale eºecului economic

La capãtul celor trei studii sectoriale, am putea fi tentaþi sã considerãm cã rãspunderea
individualã a lui Nicolae Ceauºescu este deja ferm stabilitã ºi cã nu mai meritã sã zãbovim
asupra altor factori ºi cauze ale acestui eºec. Cum însã în istorie raportul dintre structuri ºi
acþiunea unor personaje istorice nu este niciodatã univoc, considerãm util sã examinãm trei
niveluri de explicaþii/responsabilitãþi.

IV.2.4.3.1. Conjunctura �ºocului petrolier�

Una dintre explicaþiile evidente ale eºecului economic al regimului socialist din România
porneºte de la impactul creºterii preþului petrolului. Pe plan mondial, aceasta s-a produs sub
forma a douã ºocuri majore, unul în anii 1973-1974, iar cel de-al doilea în 1979-1980.
Preþul mondial al petrolului a crescut în 1973-1974 de la circa 3 dolari/baril la peste
12 dolari/baril, a fluctuat în anii urmãtori în jurul a 14 dolari barilul, iar în al doilea ºoc
petrolier a crescut la niveluri de peste 30 de dolari/baril, atingând ocazional chiar 38 de
dolari barilul. Chiar dacã o parte din aceastã creºtere a fost erodatã de deprecierea relativã
a dolarului, totuºi sporul a fost substanþial, preþurile mondiale din anii 1980-1981 fiind în
termeni reali de circa cinci ori mai mari decât în prima parte a anului 1973251.

Pentru o þarã dispunând tradiþional de rezerve de petrol, cum era România, aceastã
evoluþie nu ar fi trebuit sã fie defavorabilã. De altfel, producþia internã a îngãduit României
sã treacã fãrã probleme semnificative peste primul ºoc petrolier, cel din 1973-1974.
Producþia internã a atins însã un maxim istoric în anii 1975-1977, cu niveluri puþin peste
15 milioane de tone þiþei extras, dupã care rezervele accesibile au început sã dea semne de
epuizare relativã, ceea ce a fãcut ca în anii urmãtori producþia sã scadã252. Încã ºi mai grav
a fost faptul cã din cauza industrializãrii ºi îndeosebi a dezvoltãrii masive a ramurilor mari
consumatoare de petrol ºi de alte resurse energetice (metalurgie, chimie), consumurile
energetice ale României au crescut foarte mult, iar acestea au necesitat sporirea importurilor
de resurse energetice, mai ales (dar nu numai) de petrol. În consecinþã, în a doua parte a
anilor �70 plafonarea ºi apoi reducerea producþiei interne de þiþei s-a combinat cu
creºterea explozivã a importurilor.

Tabelul IV.41. Consumurile energetice, producþia
ºi importurile de þiþei în România 1960-1989

 1960 1970 1975 1980 1985 1989 
Consumul de energie 

electricã (inclusiv pierderi în 
reþele) (miliarde KWh) 

7,6 32,7 [?] 67,9 75,0 83,7 

Þiþei extras (milioane tone) 11,5 13,4 15,0 11,5 11,3  9,2 
Þiþei importat 
(milioane tone) 

... 2,3 5,1 16,0 14,6 21,8 

251. http://www.wtrg.com/prices.htm (accesat 15.01.2010). Deosebirea dintre creºterile nominale
ºi cele reale ale preþurilor poate fi vizualizatã grafic la http://www.wtrg.com/prices.htm
(accesat la 15.01.2010).

252. Ivãnuº 2004: 469-471 (capitol de ªtefan N. Stirimin).

Surse: AS 1990: 472-473, 500-501, 626-627; Ivãnuº 2004: 470
(tabel de ªtefan N. Stirimin).
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Factori agravanþi au fost revoluþia din Iran de la începutul anului 1979 ºi declanºarea
rãzboiului dintre Irak ºi Iran în 1980. România mizase în anii �70 pe stabilirea unor relaþii
bune cu ºahul Iranului, iar înlocuirea �prietenosului ºah cu încruntatul ayatollah�253 a
condus nu numai la pierderea unei relaþii politice privilegiate cu principalul furnizor extern
de petrol, ci ºi la prãbuºirea producþiei de þiþei a Iranului de la niveluri de circa ºase
milioane de barili zilnic înainte de revoluþie la niveluri sub patru milioane barili în 1980 ºi
sub douã milioane în 1981-1982254. La rândul sãu, Irakul, care în 1980 a luat locul Iranului
ca principal furnizor de þiþei al României255, a cunoscut ºi el o scãdere severã a producþiei
dupã începutul rãzboiului din 1980-1988, astfel încât ºi exporturile sale s-au redus foarte
mult în prima parte a anilor �80. În aceste condiþii, România a trebuit sã constate cã nu mai
era posibilã aprovizionarea preponderent pe baza unor contracte pe termen lung ºi cã trebuie
sã caute noi furnizori de þiþei, pe care sã-i plãteascã la nivelurile foarte crescute ale
preþurilor mondiale.

Costul facturii petroliere este greu de aflat cu exactitate. Unele dificultãþi þin de
reticenþa regimului comunist în a publica date cu privire la acest aspect (ca ºi în general cu
privire la evoluþiile economice din anii crizei), altele de faptul cã o parte semnificativã a
importurilor era realizatã conform unor acorduri speciale, în contrapartidã cu prestaþii de
servicii ºi/sau exporturi de mãrfuri româneºti; de aceea, un calcul bazat pe aplicarea
preþului mondial la cantitãþile importate poate conduce la rezultate îndepãrtate de realitatea
istoricã. În aceste condiþii, multe lucrãri se feresc sã ofere cifre precise256 sau indicã date
disparate, greu de integrat într-o imagine de ansamblu257. Dispunem de unele date cu privire
la anii 1985-1989, când importurile de þiþei au costat în medie circa douã miliarde de dolari
SUA, reprezentând 53,4% din totalul importurilor pe devize liber convertibile ale României258.
Aceºti ani au fost însã o perioadã în care preþurile mondiale ale þiþeiului au scãzut la
jumãtatea nivelurilor din anii 1981-1985. Având în vedere acest fapt, este de presupus faptul
cã factura petrolierã din prima parte a anilor �80 a fost mai mare decât media anilor
1985-1989, reprezentând o grea povarã pentru balanþa de plãþi a României socialiste. De
altfel, aceastã balanþã s-a deteriorat grav în anii 1979-1980.

253. Câmpeanu 2002b: 273.
254. http://www.wtrg.com/oil_graphs/PAPRPIR.gif (accesat la 15.01.2010).
255. AS 1990: 636.
256. De exemplu, în sinteza standard de istorie economicã a României, informaþiile cu privire la

importurile de þiþei sunt strict limitate la cantitãþile fizice ºi la aprecieri generale referitoare
la faptul cã ponderea lor a crescut în anii �70-�80, în timp ce valoarea este indicatã numai
pentru categoria mai generalã �grupa de combustibili, materii prime minerale ºi metale�
(Constantinescu 2000: 295-296 � capitol de Nicolae Sutã; text cvasiidentic în Sutã 1998:
185-186). Acest fapt se datoreazã probabil ºi faptului cã nici Anuarul statistic pe 1990 nu
indicã valoarea decât pentru marile grupe de mãrfuri care au compus comerþul exterior al
României socialiste (AS 1990: 610-613).

257. Astfel, Jolanta Zieba evocã un deficit de 2,6 miliarde de dolari SUA pe relaþia cu þãrile în
curs de dezvoltare exportatoare de petrol în anii 1979-1980 (Zieba 1987: 69).

258. Calculele noastre pe baza datelor din Ionete 1993: 84. Media exactã este de 1,998 miliarde
de dolari SUA; de menþionat însã faptul cã valorile au variat mult de la un an la altul,
extremele fiind de 2,813 miliarde dolari în 1985 ºi 1,364 miliarde dolari în 1986. De asemenea,
trebuie semnalat ºi faptul cã o parte din þiþeiul importat apare ºi la importurile pe ruble
convertibile, unde însã ponderea lor este mult mai micã. Aceasta înseamnã însã cã ponderea
þiþeiului în importurile totale ale României (devize liber convertibile + ruble convertibile)
era mai micã decât cea numai în cadrul grupei importurilor pe devize liber convertibile.
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Tabelul IV.42. Balanþa de plãþi externe a României (1978-1982) (milioane dolari americani)

Anul Balanþa de plãþi Balanþa comercialã Balanþa serviciilor 
1978 �779 �592 �187 
1979 �1.669 �1.155 �513 
1980 �2.399 �1.534 �865 
1981 �818 +204 �1.022 
1982 +655 +1.525 �870 

Sursa: Zieba 1987: 71.

Deteriorarea situaþiei în 1979-1980 s-a datorat mai ales creºterii valorii importurilor,
care au sporit de la 40,6 miliarde lei valutã în 1978 la 48,8 miliarde în 1979 ºi la 59,0 miliarde
în 1980259. Sporul de aproape cinci miliarde dolari în numai doi ani a fost prea puþin acoperit
de creºterea în acelaºi timp a valorii exporturilor cu circa patru miliarde dolari, ceea ce
evident s-a repercutat nu numai asupra balanþei comerciale, ci ºi asupra credibilitãþii României
pe pieþele financiare internaþionale. Dificultãþile au fost agravate de acumularea datoriei
externe, care a crescut de la circa 5,2 miliarde dolari în 1978 la circa 9,5 miliarde dolari în
1980 ºi la peste 10 miliarde dolari în 1981260, precum ºi de creºterea treptatã a serviciului acestei
datorii. Soluþia gãsitã de cãtre regimul Ceauºescu a fost comprimarea severã a importurilor
pentru a obþine excedente comerciale care sã îngãduie rambursarea datoriilor externe.

Cu toate acestea, decizia de reducere a importurilor nu s-a aplicat ºi pentru þiþei. Situaþia
este plastic surprinsã de cãtre David Turnock: �Cu toate acestea, este surprinzãtor cã
România a rãspuns la creºterea preþului petrolului prin importarea a mai mult þiþei în loc de
mai puþin�261. Tot el explicã aparentul paradox prin faptul cã � dincolo de încurajarea
consumului de cãtre preþurile interne scãzute pentru derivatele din petrol �, România avea
numeroase capacitãþi de rafinare ºi petrochimice care au intrat în funcþiune la sfârºitul anilor
�70 ºi la începutul anilor �80262. Regimul Ceauºescu miza astfel cã prin creºterea ex-
porturilor de combustibili rafinaþi ºi produse chimice s-ar putea compensa creºterea facturii
petroliere. În realitate însã, exporturile cumulate ale derivatelor petroliere nu au putut
niciodatã în anii �80 sã egaleze valoarea importurilor de þiþei263. Faptul nu trebuie sã ne
surprindã. Potrivit analizei lui Marvin R. Jackson, România pierdea circa 25 de dolari la
fiecare tonã de produse rafinate vândute în Occident comparativ cu preþul plãtit la import
pentru þiþeiul brut264. În consecinþã, politica de a importa mai mult þiþei pentru a asigura
funcþionarea rafinãriilor ºi a industriei chimice s-a dovedit un eºec de proporþii. Sau,
dupã cum sintetiza situaþia Jolanta Zieba, �afacerile cu petrol din anii 1981-1985 nu au adus
nici un câºtig ºi s-au transformat într-un joc riscant, în care se pot observa pierderi�265.

Importurile sporite pentru a putea exporta combustibili rafinaþi ºi produse chimice erau însã
numai o parte a importurilor totale. Dupã cum am arãtat mai sus, România devenise un importator
de þiþei nu numai din cauza petrochimiei, ci ºi pentru cã în anii �70 au sporit consumurile totale
de energie. De aceea, petrolul era necesar ºi pentru asigurarea nevoilor energetice ale þãrii.

259. AS 1990: 605.
260. Zieba 1987: 73; date comparative cu celelalte þãri socialiste în Aldcroft, Morewood 1995: 161.
261. Turnock 1986: 272.
262. Turnock 1986: 272.
263. AS 1990: 610-611. Pentru detalii cantitative în ceea ce priveºte exporturile de produse

petroliere ºi chimice, vezi AS 1990: 616-619.
264. Apud Turnock 1986: 272.
265. Zieba 1987: 70.
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În mod normal, datã fiind evoluþia defavorabilã a preþului þiþeiului, o soluþie ar fi putut
fi substituirea consumului de þiþei cu alte surse energetice. Sursa energeticã cea mai
potrivitã ar fi fost gazele naturale, dar producþia internã de gaz metan, mult solicitatã încã
din perioada anterioarã266, a crescut de la puþin sub 20 miliarde m3 în 1970 la aproape
28,2 miliarde m3 în 1980, a atins un maxim de 29,26 miliarde m3 în 1981 ºi s-a redus apoi
gradual la 27,2 miliarde m3 în 1985 ºi 22,2 miliarde m3 în 1989267. Preocupãrile pentru
trecerea la producþia de energie nuclearã au fost discontinue268, astfel încât contractul de
preluare a tehnologiei nucleare de la Atomic Energy of Canada Ltd. a fost încheiat abia în
martie 1979, lucrãrile la primul reactor al centralei de la Cernavodã au început abia câþiva
ani mai târziu ºi s-au desfãºurat cu discontinuitãþi, în decembrie 1989 fiind realizate abia în
proporþie de circa 45%269. În aceste condiþii, singura alternativã la consumul de þiþei a rãmas
creºterea ponderii consumului de cãrbune. Cum însã România dispunea doar de relativ puþin
cãrbune de bunã calitate, s-au depus mari eforturi pentru creºterea producþiei ºi valorificãrii
energetice a lignitului, cu efecte pãgubitoare asupra mediului ºi cu o eficienþã economicã
mediocrã. Constantin Ionete observa astfel faptul cã, în pofida investiþiilor considerabile,
ponderea cãrbunilor în producþia de energie electricã a sporit cu numai 5,7%, de la 26,5%
în 1980 la 32,2% în 1989, iar nerealizãrile în raport cu planul au fost foarte mari, contribuind
la subutilizarea capacitãþilor instalate ºi la distorsionarea funcþionãrii economiei româneºti270.

Dacã substituirea þiþeiului cu alte resurse energetice a avut doar un impact limitat, o altã
soluþie ar fi fost eficientizarea/reducerea consumurilor energetice. Cuvântãrile lui Nicolae
Ceauºescu ºi documentele de partid din anii �80 au pus mare accent pe economisirea
energiei. Cu toate acestea, rezultatele au fost mediocre. Cea mai mare parte a consumurilor
energetice se datora industriei. Or, în industrie consumurile au continuat sã creascã, atât
în termeni absoluþi (de la puþin sub 43,7 miliarde kWh în 1980 la peste 49,3 miliarde kWh
în 1985 ºi aproape 55,6 miliarde kWh în 1989), cât ºi în termeni relativi (de la 64,3% din
totalul consumurilor în 1980 la 66,4% în 1989)271. În cadrul industriei, ramurile care
consumau cele mai mari cantitãþi au fost industria chimicã ºi metalurgia, care împreunã au
realizat peste jumãtate din consumurile energetice272. Or, exact aceste ramuri, împreunã cu

266. Ionete 1993: 81.
267. AS 1990: 472-473.
268. Gheorghe Gaston Marin evocã faptul cã negocierile pentru construirea unei centrale atomo-

electrice în cooperare cu Statele Unite fuseserã începute de el încã din 1963 ºi cã regimul �
acuzaþiile sale se îndreaptã mai ales împotriva lui Ion Gheorghe Maurer � le-a abandonat,
preferând sã dezvolte producþia prin centrale termoelectrice, ceea ce a contribuit la criza
energeticã din anii �70-�80 (Marin 2000: 230-231); o criticã a acestui punct de vedere � pe
care îl calificã drept �o rãfuialã tardivã cu Nicolae Ceauºescu� de pe poziþia unui �dejism
ireductibil� � la Cioroianu 2005: 376-378.

269. http://www.cne.ro/m.aspx?id=36&it=2 (accesat la 15.01.2010).
270. Ionete 1993: 81-82.
271. AS 1990: 500-501. Vezi ºi comentariile din Constantinescu 2000: 144-145 (capitol de Ionel

Desmireanu).
272. În 1985 industria chimicã �devora� 28,2% din consumurile energetice totale ale României,

iar în 1989 ponderea sa crescuse la 29,6%; metalurgia feroasã ºi neferoasã i se alãtura cu
21,8% în 1985 ºi 23,4% în 1989 (Ionete 1993: 78; AS 1990: 499). Consumuri semnifi-
cative mai aveau producþia de combustibili (15,3% din total în 1989), construcþiile de maºini
(8,7% în 1989), producþia materialelor de construcþii (5% în 1989) ºi producþia de energie
electricã ºi termicã (4,2% în 1989), în timp ce restul ramurilor industriale aveau ponderi
inferioare în consumul total de resurse energetice.
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construcþiile de maºini ºi cu industria energeticã au beneficiat în anii �80 de cea mai mare parte
a investiþiilor ºi ºi-au mãrit ponderea atât în producþia industrialã totalã, cât ºi în consumurile
energetice ale þãrii. Dacã mai avem în vedere faptul cã consumurile specifice din industria
româneascã le-au depãºit cu mult pe cele din þãrile dezvoltate ºi cã renunþarea fãrã discernãmânt
la multe importuri a fost deseori o sursã de consumuri suplimentare ºi de ineficienþã, atunci
putem conchide, ca ºi Constantin Ionete, cã investiþiile în ramurile energointensive au agravat
criza energeticã din România anilor �80 ºi au antrenat dezechilibre în lanþ în toatã economia
româneascã273. Cum consumurile energetice din industrie, ce reprezentau aproape douã treimi
din total, nu scãdeau, singura ºansã pentru a reduce consumurile totale era aceea de a realiza
economii la celelalte componente ale acestor consumuri. Consumurile proprii ale centralelor
electrice, consumurile din agriculturã ºi silviculturã, cele din transporturi ºi telecomunicaþii ºi
cele din gospodãrirea comunalã au crescut ºi ele atât în termeni absoluþi, cât ºi în termeni
relativi, iar cele din construcþii ºi pierderile din reþelele electrice de transport ºi de distribuþie au
crescut în termeni absoluþi, scãzând însã cu câte 0,4% în termeni relativi, astfel încât singurele
domenii în care s-au realizat economii de ansamblu au fost consumul casnic ºi iluminatul
public; ponderea acestora în consumul total era însã micã (7,2% din total în 1980 pentru
consumurile casnice ºi numai 5,1% din total în 1989; iluminatul public era 0,3% în 1980 ºi
0,1% în 1989)274, ceea ce însemna cã impactul macroeconomic al acestor economii � deseori
absurde ºi dureroase pentru populaþie � era foarte redus.

Eºecul tentativelor de reducere a consumurilor energetice ºi persistenþa în opþiunea
pentru folosirea masivã a capacitãþilor existente în industria chimicã ºi în metalurgie au
contribuit la prelungirea ºi agravarea crizei energetice ºi a presiunii acesteia asupra
balanþei de plãþi ºi asupra tuturor echilibrelor externe ale economiei româneºti din anii �80.
Aceastã situaþie a fost agravatã nu atât prin importul de resurse energetice ºi chiar de energie
electricã275, cât mai ales prin faptul cã România a profitat doar puþin ºi de reducerea
preþurilor mondiale din anii 1985-1988276.

Pe un plan mai larg, �ºocurile petroliere� din anii 1973-1974 ºi 1979-1981 au marcat
trecerea omenirii din epoca energiei ieftine în cea a energiei scumpe. Þãrile occidentale au

273. Ionete 1993: 77-78.
274. AS 1990: 500-501. În termeni absoluþi, consumurile casnice au scãzut de la 4,889 miliarde kWh

în 1980 la 4,296 miliarde kWh în 1989, iar iluminatul public de la 0,176 miliarde kWh în 1980
la 0,057 miliarde kWh în 1987, crescând apoi uºor pânã la 0,084 miliarde kWh în 1989.

275. Dacã pânã în anii �70 România socialistã a fost un exportator net de energie electricã, în 1980
balanþa a fost negativã (49 milioane kWh exportaþi faþã de importuri de 472 de milioane
kWh), iar apoi importurile au crescut la aproape 3,3 miliarde kWh în 1985 ºi la peste
7,8 miliarde kWh în 1989, în timp ce exporturile au încetat cu totul (AS 1990: 500-501). De
menþionat cã pe ansamblul balanþei energetice, în 1989 România importa 36,5% din totalul
resurselor energetice folosite (AS 1990: 498).

276. Aici se cuvine observat faptul cã orientarea spre asigurarea unei pãrþi mai mari a importurilor
de þiþei din Uniunea Sovieticã nu a condus spre o uºurare semnificativã a poverii reprezentate
de factura energeticã, deoarece sovieticii au solicitat ca douã treimi din costul þiþeiului sã fie
plãtit în valutã convertibilã, deºi România acumulase excedente de ruble transferabile; nu în
cele din urmã, practica sovieticã de a factura petrolul pe baza mediei preþurilor mondiale din
anii anteriori s-a întors împotriva României odatã cu reducerea preþurilor mondiale din anii
1985-1986, ceea ce explicã ºi nemulþumirile exprimate de oficialii români la sesiunea CAER
din noiembrie 1986 de la Bucureºti (Zieba 1987: 71-72). Am menþionat anterior faptul cã în
anii 1985-1989 România a continuat sã plãteascã în medie aproape douã miliarde de dolari
anual pentru importurile de þiþei (Ionete 1993: 84).
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rãspuns la sfidare prin reducerea consumurilor energetice ºi prin creºterea ponderii servi-
ciilor în dauna industriei. România ºi-a accentuat profilul industrial, iar în cadrul industriei
a pus accentul pe ramurile cele mai energointensive. Ca atare, ºocurile petroliere au
reprezentat un stimul care, dupã douã decenii în care România cunoscuse o anumitã
recuperare a decalajelor care o separau de þãrile dezvoltate, a indus o dezvoltare divergentã
a României în raport cu economiile dezvoltate. Aceastã divergenþã nu a fost însã cauzatã
numai de ºocurile petroliere, ci mai ales de rãspunsurile inadecvate la aceste ºocuri, precum
ºi la alte constrângeri care s-au exercitat asupra României în anii �70-�80.

IV.2.4.3.2. Rolul personal al lui Ceauºescu

În mod clar, scãderea de vitezã a economiei a lovit în anii �80 nu numai România, ci
ansamblul statelor socialiste din Europa (vezi ºi subcapitolul IV.2.4.1). Totuºi, pentru a
înþelege distribuþia responsabilitãþilor concrete în cazul României, este util sã comparãm
performanþa diferitelor state socialiste.

Tabelul IV.43. Evoluþia PIB/locuitor în statele socialiste europene
(1980-1989) (indici, 1980 = 100)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Albania 100 100,6 101,1 101,7 102,3 102,8 103,5 104,1 104,8 105,5 
Bulgaria 100 102,3 105,4 103,2 106,4 103,0 105,6 105,6 104,8 102,8 

Cehoslovacia 100 99,1 100,8 102,1 104,2 104,8 106,6 106,9 109,1 109,8 
Iugoslavia 100 101,2 101,4 101,8 103,9 104,3 108,2 106,6 104,8 103,0 
Polonia 100  93,8  92,1  95,8  98,4  98,6 101,0  99,0 100,9  99,0 
România 100  98,8  98,5  97,4 101,0 100,6 101,9  99,4  98,8  95,3 
Ungaria 100 100,7 104,4 103,5 106,4 104,0 106,2 108,1 111,5 109,5 
URSS 100 100,1 101,7 104,0 104,3 104,3 107,6 108,0 109,4 110,5 

Sursa: Maddison 2003: 101.

Dincolo de variaþiile de la un an la altul, douã observaþii se impun. Creºterile economice
medii la nivelul deceniului nu au depãºit pentru nici unul dintre state 1%, ceea ce reprezintã
o încetinire semnificativã atât în raport cu deceniile anterioare, cât ºi în raport cu ratele de
creºtere din alte pãrþi ale lumii în anii �80. Pe lângã încetinirea de ansamblu a creºterii
economice în þãrile socialiste europene, se cuvine sã observãm faptul cã la nivelul întregii
decade doar douã dintre aceste state au cunoscut o creºtere economicã negativã:
Polonia ºi România. În cazul Poloniei, o mare parte din aceastã involuþie a fost determinatã
de cãderea economicã severã din anii 1979-1982, legatã în mare mãsurã (dar nu numai) de
declanºarea miºcãrii Solidaritatea. Comparativ cu Polonia, România a cunoscut mai puþine
conflicte socio-politice deschise, care sã genereze fenomene de dezorganizare a activitãþilor
economice. Cu toate acestea, pe ansamblul deceniului performanþa economicã a României
a fost sensibil mai proastã ºi decât cea a Poloniei, pentru a nu mai vorbi de celelalte þãri
socialiste. Rãmâne de stabilit dacã aceastã performanþã negativã a fost efectul unor cauze
obiective, sau �meritul� a aparþinut conducerii politice din acea vreme.

Studiile de caz din subcapitolele anterioare au evidenþiat deja faptul cã politicile economice
din România anilor �80 au fost în unele privinþe remarcabil de regresive. Silviu Brucan, unul
dintre criticii cei mai virulenþi ai acestor politici, a lansat chiar ipoteza cã avem de-a face
cu o veritabilã �strategie a subdezvoltãrii�:

În concluzie, trebuie sã spun cã toate aspectele menþionate mai sus, dacã sunt puse
laolaltã, contureazã o întreagã concepþie cu logica ei. Cum spunea Polonius, în celebra
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replicã din Hamlet: There is method in his madness (�existã o metodã în nebunia
lui�). Întoarcerea spatelui faþã de revoluþia computerelor ºi informaticii, desfiinþarea
Institutului de Matematicã ºi decimarea Institutului de Informaticã, închiderea canalelor
de pãtrundere în România a revoluþiei ºtiinþifico-tehnice, scãderea continuã a numãrului
studenþilor, îndreptarea tinerilor spre ºcoli profesionale ºi tehnice, ca ºi represiunea în
artã, pe fundalul industriilor cu mare consum de materii prime ºi energie, bazate pe
muncã ieftinã, nu erau altceva decât componente perfect integrate într-o strategie a
subdezvoltãrii, menitã a opri cursul istoric al României la punctul unde Ceauºeºtii se
puteau menþine la putere277.

Sub conducerea sceleratã a lui Ceauºescu, România întorcea spatele revoluþiei compu-
terelor ºi informaticii (nici mãcar planurile pentru anii 2000 ºi 2010 nu prevedeau investiþii
în acest direcþie) ºi construia în schimb uzine cu mare consum de energie ºi materii prime
ºi numeroase braþe de muncã. Treptat, economia României era mutatã din Europa în Lumea
a Treia278.

Alþi autori nu merg atât de departe în susþinerea caracterului deliberat de �strategie a
subdezvoltãrii� pentru politica lui Ceauºescu. Politicos, David Turnock vorbeºte despre �un
nivel general scãzut de conºtientizare a conexiunilor dintre economia domesticã ºi cea
internaþionalã�279, iar Vladimir Tismãneanu evocã faptul cã Ceauºescu �concepea dezvol-
tarea societãþii în termeni militari, cu fronturi, campanii, flancuri, avangardã ºi ariergardã�280.
Nu în cele din urmã, Vladimir Pasti sintetizeazã problema astfel:

Evoluþiile internaþionale [...] fãceau ca, spre sfârºitul anilor �70, România sã poatã
alege, fãrã riscuri interne ºi internaþionale suplimentare, între o restructurare economicã
de proporþii ºi un efort naþional destinat susþinerii sistemului industrial-social al
primei revoluþii industriale. A ales cea de-a doua cale, amânând restructurarea ramu-
rilor industriale tradiþionale � de la minerit la siderurgie ºi construcþia de maºini-unelte �
ºi reducând investiþiile ºi resursele alocate noilor industrii electronice ºi informatice281.

De remarcat faptul cã Vladimir Pasti refuzã sã considere cã responsabilitatea pentru
aceastã alegere îi revine doar lui Ceauºescu, argumentând cã ea exprimã de fapt interesele
unor grupuri mult mai largi din conducerea României comuniste282. Dincolo de aceste
discuþii, pânã la urmã problema intenþiilor lui Ceauºescu este subsidiarã în raport cu
impactul concret al politicilor sale. Înainte de a începe sã evaluãm acest impact, vom
observa faptul cã memoria românilor cu privire la dimensiunea economicã a regimului
Ceauºescu este împãrþitã. Majoritatea celor care au trãit acele vremuri evocã în termeni
pozitivi prima parte a acestui regim, cam pânã spre sfârºitul anilor �70 ºi limiteazã
aprecierile negative la ultimul deceniu al regimului. În realitate însã, evoluþiile pozitive din

277. Brucan 1990a: 47.
278. Brucan 1990a: 38.
279. Turnock 1986: 272.
280. Tismãneanu 2005: 251.
281. Pasti 2006: 233.
282. �Aceste alegeri sunt puse pe seama lui Ceauºescu personal, eventual a soþiei sale, dar în

realitate avem de-a face cu o confruntare pentru resurse între douã elite, cea a industriei
tradiþionale ºi cea a industriei noilor tehnologii informatice, confruntare în care Partidul
Comunist Român a avut doar rol de mediator� (Pasti 2006: 233, n. 1). Credem totuºi cã
aceastã apreciere eludeazã mãsura în care activul de partid ºi Ceauºescu personal se identificau
cu vechile modele industriale ºi erau incapabili sã perceapã corect valoarea noilor tehnologii.
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anii �60 ºi din prima parte a anilor �70 datoreazã relativ puþin aportului personal al lui
Nicolae Ceauºescu, deoarece acesta a considerat cã din motive tactice este mai bine sã lase
esenþialul gestiunii economiei pe seama guvernului condus de Ion Gheorghe Maurer. Abia
dupã 1971-1972, Nicolae Ceauºescu a preluat controlul deplin asupra aparatului guver-
namental ºi a început sã-ºi impunã propria viziune asupra dezvoltãrii economice. El a avut
un rol notabil în accelerarea unora dintre componentele creºterii economice în anii �70 prin
politicile de investiþii ºi prin contractarea de credite externe, ca ºi în ceea ce priveºte
blocarea creºterii la începutul anilor �80.

Lista deciziilor economice aberante adoptate de Nicolae Ceauºescu este lungã. Unele
dintre acestea au fost deja evocate în subcapitolele anterioare, altele pot fi gãsite cu uºurinþã
în lucrãrile speciale care s-au ocupat cu istoria României în anii �80283. Unele au privit doar
aspecte punctuale, cu un limitat impact macroeconomic, altele au afectat întreaga economie
ºi societate româneascã. Dintre acestea din urmã, amintim, desigur fãrã pretenþia exha-
ustivitãþii:

� concentrarea majoritãþii copleºitoare a investiþiilor în industrie în raport cu celelalte
domenii economico-sociale284, iar în cadrul industriei în ramurile mari consumatoare de
energie ºi de resurse umane ºi materiale285; consecinþa inevitabilã a acestei concentrãri
a fost neglijarea relativã a agriculturii, a industriilor producãtoare de bunuri de consum
ºi a serviciilor;

� decizia de a rambursa forþat datoria externã prin comprimarea mecanicã a importurilor,
inclusiv a importurilor de completare necesare funcþionãrii normale a proceselor eco-
nomice ºi prin forþarea exporturilor, inclusiv în cazul produselor necesare economiei286

ºi consumului populaþiei;
� adoptarea unui model de dezvoltare autarhic, care urmãrea sã reducã dependenþa

economicã ºi politicã faþã de exterior, cu preþul sacrificãrii avantajelor care ar fi decurs
dintr-o mai adâncitã integrare în diviziunea internaþionalã a muncii ºi în pofida faptului
cã România nu dispunea de resursele necesare pentru un asemenea tip de dezvoltare;

� încurajarea distorsionãrii sistemului informaþional din economie, atât prin menþinerea
rigidã a unor preþuri nerealiste, aflate într-o contradicþie tot mai mare cu realitãþile
economice, cât ºi prin tolerarea/stimularea raportãrilor triumfaliste, false287;

283. Vezi, de exemplu, Câmpeanu 2002b sau LXXX 2003.
284. În timp ce în majoritatea þãrilor socialiste europene dupã 1973 ponderea investiþiilor în industrie

se menþine cvasiconstantã sau chiar scade uºor, în România, unde ea era oricum mai mare decât
în þãrile frãþeºti, ea a crescut de la 47,9% din total în anii 1965-1973 la 49,3% în anii 1973-1983
(Kornai 1992: 175); în þãrile capitaliste europene ponderea investiþiilor în industrie era oricum
mai micã decât în România, variind între circa 16% în Danemarca ºi 32% în Marea Britanie.

285. Ionete 1993: 33-51, 73-86. De remarcat faptul cã, potrivit mãrturiei lui Emilian Dobrescu,
în 1982 acesta a propus în calitate de preºedinte al Comitetului de Stat al Planificãrii o
restructurare a industriei prin reducerea indicatorilor pentru industria metalurgicã, producþia
de maºini-unelte ºi petrochimie, dar Ceauºescu a impus cifre de plan ridicate, nerealiste, care
au suprasolicitat extensiv balanþele energetice ºi au amplificat dezechilibrele din economie
(Dobrescu, Postolache 1990: 32-36).

286. De exemplu, peste jumãtate din producþia naþionalã de îngrãºãminte chimice era exportatã
pentru rambursarea datoriilor externe, deºi România se afla pe penultimul loc în Europa în
ceea ce priveºte folosirea îngrãºãmintelor în agriculturã, iar acest fapt avea un impact negativ
asupra productivitãþii muncii ºi asupra nivelului producþiei agricole totale (Grigorescu 1993:
74, 87-89 � capitole de Grigore Vâlceanu).

287. Ionete 1993: 16-24.
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� irosirea resurselor pentru realizarea unor proiecte megalomanice, fãrã relevanþã economicã
(de exemplu, Casa Poporului) sau cu eficacitate economicã îndoielnicã (Transfãgãrãºanul;
Canalul Dunãre � Marea Neagrã)288.

Responsabilitatea personalã a lui Nicolae Ceauºescu nu se reduce însã la suma efectelor
defavorabile ale tuturor erorilor sale de politicã economicã. Mai trebuie sã adãugãm opþiunile
sale regresive în plan social � politica de privilegiere a muncitorimii de origine þãrãneascã
în raport cu grupurile socio-profesionale direct legate de progresul tehnico-ºtiinþific, oprimarea
femeilor în contextul politicii sale demografice de forþare a ratei natalitãþii, politica îndreptatã
împotriva minoritãþilor naþionale, încercãrile de a bloca influenþa modelelor culturale
occidentale etc. � ºi mai ales responsabilitatea sa directã în reducerea nivelului de
competenþã al factorilor de conducere din economie ºi societate289. Opþiunea sa în
aceastã direcþie, deºi neexprimatã oficial în aceastã formã (dimpotrivã, documentele oficiale
vorbeau mereu de ridicarea nivelurilor de competenþã), a fost neîndoielnicã. Ea a fost
exprimatã fãrã putinþã de tãgadã în expunerea la consfãtuirea cu activul de partid din
ideologie din 9 iulie 1971, când Ceauºescu a (re)afirmat necesitatea întãririi controlului
politico-ideologic al partidului asupra tuturor aspectelor vieþii economico-sociale.

...ºi-a fãcut loc o anumitã concepþie, ºi anume cã, dacã posezi anumite cunoºtinþe
tehnico-profesionale, te preocupi de soluþionarea acestor probleme, aceasta este suficient
pentru a fi conducãtor. Nu, tovarãºi, numai aceasta nu este suficient! Oricât de bun
specialist ar fi cineva � ºi noi avem nevoie de specialiºti ºi trebuie sã insistãm pentru
ridicarea cunoºtinþelor de specialitate �, nu va putea fi conducãtor de partid ºi de stat
acela care nu se preocupã de ridicarea nivelului sãu ideologic-politic. El poate fi un
bun specialist, poate fi un bun funcþionar, dar nu un conducãtor politic. Or, noi avem
nevoie de conducãtori politici, cu o temeinicã pregãtire marxist-leninistã, ideologicã,
teoreticã [...] deoarece fiecare membru de partid, la locul sãu de muncã, trebuie sã fie
un activist, un luptãtor pentru înfãptuirea liniei politice generale a partidului nostru�290.

Era o opþiune categoricã pentru primatul activiºtilor de partid în raport cu specialiºtii
(tehnocraþii)291. Dincolo de dimensiunea tacticã � Nicolae Ceauºescu tocmai declanºase ultima
fazã a cuceririi monopolului puterii, care viza instaurarea controlului sãu direct asupra aparatului
guvernamental aflat pânã atunci sub coordonarea lui Ion Gheorghe Maurer �, aceastã opþiune era
coerentã cu preferinþele statornice ale lui Ceauºescu, el însuºi un exponent clasic al activistului
care, indiferent cât de precare îi erau cunoºtinþele ºi nivelul de culturã generalã, se considera
perfect capabil sã conducã orice domeniu al societãþii. Impunerea unui stil ultravoluntarist de
conducere a economiei ºi societãþii este plastic sintetizatã de Silviu Brucan:

Nicolae Ceauºescu era convins cã este un geniu economic. Ideile cele mai trãsnite care
îi treceau prin cap erau imediat puse în aplicare ºi nimeni nu îndrãznea sã spunã cã

288. De remarcat argumentaþia lui Vladimir Pasti, potrivit cãruia Canalul Dunãre � Marea Neagrã
ºi construirea Casei Poporului �fãceau parte dintr-un ºir de investiþii de mari dimensiuni în
infrastructurã al cãror principal rost era sã asigure un debuºeu pe piaþa internã al produselor
industriei socialiste. Industria socialistã putea produce, în deceniul al nouãlea, materii prime,
materiale, utilaje ºi echipamente a cãror piaþã de desfacere devenise extrem de restrânsã în
interior ºi aproape inexistentã în exterior� (Pasti 2006: 228-229).

289. Fischer 1989: 215-217.
290. Ceauºescu 1972: 6, 214-215.
291. Crowther 1988: 82-86. Botez 1992: 40-43; Pasti 1995: 64-70.
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�împãratul e gol� [...] Fiecare vizitã într-un judeþ se lãsa cu schimbãri în plan
economic, în ce priveºte investiþiile, forþa de muncã ºi resursele. La Planificare,
funcþionarii trãiau zile de spaimã ori de câte ori era anunþatã o asemenea vizitã292.

În mod evident, acest stil de conducere a economiei genera numeroase inconsecvenþe ºi
decizii eronate ºi era cu totul inadecvat în raport cu complexitãþile conducerii economiei
într-o lume care pãºea treptat pe calea dezvoltãrii postindustriale. Rãmâne însã de discutat
în ce mãsurã acest stil a fost determinat de opþiunea personalã a lui Nicolae Ceauºescu (ºi/
sau de aderarea acestuia la modelele reprezentate de Mao ºi de Kim Ir Sen), de slugãrnicia
celor din jur, sau de structurile profunde ale regimurilor comuniste în general293.

IV.2.4.3.3. Constrângerile sistemului politic ºi economic socialist

Faptul cã Ceauºescu a contribuit atât la intrarea în crizã a României în anii �80, cât ºi la
agravarea extremã a acestei crize, este mai presus de orice îndoialã. Inadecvarea stilului sãu
de conducere la caracteristicile lumii postindustriale, bazate într-o mãsurã tot mai mare pe
informaþie, este de asemenea evidentã. Totuºi, ar fi prea simplu dacã am considera cã eºecul
economic al României socialiste a fost cauzat numai de paranoia ºi politica retrogradã a unui
singur individ, fie el ºi dictator294. De aceea, în acest subcapitol ne propunem sã examinãm
responsabilitãþile mai largi ale sistemului politic ºi economic socialist.

Un prim aspect care trebuie avut în vedere este faptul cã Ceauºescu nu a ajuns în poziþia
de a conduce dictatorial întreaga societate româneascã doar prin meritele sale individuale,
ci ca exponent al unui anumit sistem politic care l-a propulsat la putere ºi care apoi a fãcut
ca puterea sa sã nu mai poatã fi controlatã. Poziþia de autoritate absolutã a principalului
lider al partidului nu a fost accidentalã, ci a þinut de natura însãºi a regimului
comunist. Potrivit analizei lui Pavel Câmpeanu, implementând o structurã socialã de tip
socialist în societãþi având un nivel economic extrem de modest (în terminologia aceluiaºi
autor �forþe de producþie precapitaliste�), partidele comuniste au guvernat peste societãþi
sincretice ale �socialismului prematur�, care nu au putut fi stabilizate decât printr-o
organizare de tip stalinist295. �Aceasta deoarece, în orice sistem arbitrar de comandã, este
esenþialã existenþa unei autoritãþi a cãrei putere � militarã, represivã, ideologicã � sã îi
permitã sã se plaseze deasupra regulilor. Inconsecvenþa regulilor (deci a legilor) este o
condiþie inerentã sistemelor arbitrare�296.

292. Brucan 1992: 149-150.
293. Pavel Câmpeanu afirmã cu valoare de generalizare: �Sistemul de comandã se legitimeazã

inevitabil prin încrederea pe care o inspirã dictatorul. Forma luatã de aceastã încredere � tot
atât de purã pe cât de rudimentarã � este atributul infailibilitãþii. Conducãtorul charismatic
este un imperativ economic. Conducãtorul charismatic este alternativa pe care socialismul
prematur o opune pieþei� (Câmpeanu 2002a: 134).

294. David Kideckel argumenteazã: �Dupã revoluþia din 1989, este uºor sã critici socialismul
românesc ca produs al unui megaloman ºi al rudelor sale avare. Deºi practica socialistã varia
de la o regiune la alta ºi în timp, principiul acumulãrii, ierarhia, planificarea centralizatã,
diviziunea muncii ºi naþionalismul virulent au fost evident susþinute atât de cãtre elite, cât ºi
de cãtre mase� (Kideckel 2006: 73); desigur, acelaºi autor recunoaºte cã numai o parte
dintre beneficiarii regimului l-au apãrat pânã la capãt. O argumentaþie încã mai amplã asupra
faptului cã, pânã în anii 1970, comunismul a oferit avantaje unui numãr mai mare de oameni
decât a persecutat/reprimat, la Barbu 1999: 83-89.

295. Câmpeanu 2002a: 41-46.
296. Câmpeanu 2002a: 133.
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Consecinþa a fost aceea cã regimul comunist, �a cãrui ideologie teoretizatã afirmã
prioritatea absolutã a economiei asupra politicului, a realizat în practicã o relaþie cu totul
inversã, ºi anume dominaþia absolutã a politicului asupra economiei în general ºi asupra
capitalului de stat în particular�297. Politologul François Bafoil argumenteazã în aceeaºi
direcþie, evidenþiind implicaþiile �demodernizatoare� ale faptului cã partidul ca entitate se
plasa deasupra oricãror instituþii, instanþe ºi criterii de evaluare:

Eºecul radical al comunismului a fost legat de confuzia pe care a imprimat-o ordinilor
politice, economice sau sociale, din cauza supremaþiei unui actor asupra tuturor
organizaþiilor ºi în toate câmpurile de acþiune: Partidul Comunist. Deoarece acesta din
urmã a fost poziþionat ca instanþã superioarã pe care nici o instituþie nu putea pretinde
s-o controleze, el ºi-a bazat autoritatea pe confuzia finalitãþilor. [...] Pe scurt, privând
de autonomie fiecare câmp de acþiune, el a introdus o heteronomie care a condus la o
despecializare generalizatã. Aceasta a generat dezangajarea individualã ºi, finalmente,
pierderea reperelor colective. [...] Deoarece el a pervertit raþionalitatea actorilor în
expresia sa cea mai radicalã, aceea a urmãririi unei finalitãþi ºi a combinãrii mijloacelor
pertinente pentru a o atinge, comunismul era fundamental iraþional298.

Dincolo de aceastã iraþionalitate, încã ºi mai grav este faptul cã atributele de omniscienþã
ºi infailibilitate însuºite de partid au fost monopolizate de persoana conducãtorilor sãi.
Pavel Câmpeanu explicã tranºant:

Criticii stalinismului la nivelul �cultului personalitãþii� nu fac decât sã perpetueze
confuzia dintre necesitatea obiectivã a acestei funcþii ºi agenþii istorici care îndeplinesc
funcþia într-un moment sau altul. [...] Funcþia infailibilitãþii se menþine indiferent de
persoanele efemere ce o îndeplinesc, despre care, de obicei, se descoperã a posteriori
cã nu ar fi fost apte sã îndeplineascã respectiva funcþie. Nu conducãtorii providenþiali
sunt cei care produc funcþia infailibilitãþii, ci ea produce mulþimea de conducãtori
providenþiali. Adevãratul mesaj transmis de conducãtorul providenþial este cel al unei
societãþi dominate de providenþã; cu alte cuvinte, de cea mai tiranicã formã a
necesitãþii; întâmplarea, care este rezultatul natural al eºecului în materie de teorie.
Conducãtorul providenþial este negaþia instituþionalizatã a teoriei, chiar dacã el pretinde
cã ar fi unica sa întrupare. Dar tot ce poate face teoria este sã fie adecvatã. În
momentul când e proclamatã infailibilã, ea este deja moartã, degenerând în mitologie299.

În aceastã linie de argumentare, infailibilitatea principialã a conducãtorilor de partid ºi
de stat este intrinsecã naturii sistemului. Consecinþele au fost multiple. În plan economic,
ele s-au tradus printr-un voluntarism accentuat al politicilor implementate. Argumentând
faptul cã liderul charismatic �este alternativa pe care socialismul prematur o opune pieþei�300,
Pavel Câmpeanu conchide cã sistemul de putere a devenit în regimurile socialiste autonom
în raport cu performanþele sale economice ºi cu gradul de satisfacþie al cetãþenilor:

Înlãturând profitul, socialismul a distrus mecanismul economic care, în capitalism,
mãsoarã în termeni economici gradul în care managementul s-a adaptat la condiþiile
existente. Eliminând acest etalon, managementul socialist ºi-a oferit un foarte neobiºnuit

297. Pasti 2006: 246.
298. Bafoil 2006: 35-37.
299. Câmpeanu 2002a: 54-55.
300. Câmpeanu 2002a: 134.
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privilegiu: acela de a rãmâne indiferent faþã de propriile rezultate. Acest management
insensibil economic serveºte drept bazã pentru generalizata absenþã a controlului
asupra deciziilor.
Fenomenul astfel revelat este cel al unei interacþiuni fãrã precedent între decizii ºi
rezultate în sfera economicã. Legea supremã a capitalismului menþine aceastã relaþie
în limitele imediatului. Acolo, adaptarea la efectele acþiunilor precedente este un
proces pe termen scurt. Superioritatea socialismului constã în rãbdarea sa. El îºi
poate permite aparenta extravaganþã de a ignora efectele imediate ale deciziilor sale
economice, în favoarea unei strategii generale. Aºa ceva este posibil datoritã unei
autonomii limitate faþã de costurile de producþie, preþul de cost etc., bazatã tocmai
pe o separare specificã între proprietate ºi management. Aceastã indiferenþã faþã de
feedback depãºeºte limitele economicului ºi devine o caracteristicã a sistemului
politic301.

Aceste formulãri generale pot fi reduse la o expresie simplã: sistemul socialist nu
conþinea modalitãþi instituþionalizate de corecþie în cazul unor politici greºite. Cu alte
cuvinte, atunci când politicile economice ale lui Nicolae Ceauºescu s-au dovedit profund
greºite, disfuncþionale pentru ansamblul societãþii româneºti ºi afectând grav nivelul de trai
al majoritãþii populaþiei, sistemul nu a îngãduit convertirea nemulþumirii populare într-o
schimbare a liderului ºi/sau a politicilor promovate de acesta. Pentru aceasta a fost nevoie
de o revoluþie, respectiv de negarea ºi rãsturnarea întregii ordini legale exprimate de
sistem302.

Sistemul socialist s-a constituit pe baza experienþelor istorice acumulate în prima
jumãtate a secolului XX ºi a avut drept principal obiectiv edificarea unei societãþi indus-
trializate în þãri aflate de obicei la un nivel precar de dezvoltare în momentul instaurãrii
regimurilor politice comuniste. Dupã cum evidenþia János Kornai303, sistemul clasic al
socialismului conturat în timpul lui Stalin ºi implementat ca model în majoritatea þãrilor
socialiste europene a fost represiv ºi ineficient, adicã a obþinut rezultate în dezvoltarea
economicã numai cu preþul unui mare consum de resurse. El s-a bazat pe controlul birocratic
al activitãþilor economice ºi a privilegiat producþia de dragul producþiei ºi al realizãrii
obiectivelor de plan, fãrã prea multe preocupãri pentru cerere ºi consum; în consecinþã,
fenomenele de penurie au fost endemice, conexiunea cu alte sisteme economice a fost mereu
problematicã, iar obsesia pentru producþia materialã a generat serioase dificultãþi conceptuale
de adaptare la o economie în care creºtea ponderea serviciilor. Dincolo de aceste multiple

301. Câmpeanu 2002a: 123-124.
302. Caracterul extrem al revoluþiei din România din decembrie 1989, contrastând cu transferurile

de putere mult mai paºnice din celelalte þãri socialiste, ar putea sã conducã la ideea cã
blocajul mecanismelor de corecþie a fost un fenomen particular specific României ºi nu
regimurilor comuniste în ansamblul lor. În realitate, nici unul dintre regimurile comuniste nu
prevedea forme de transfer al puterii, nici în interiorul sistemului ºi cu atât mai puþin faþã de
alte forþe politice. Ceea ce a deosebit România de majoritatea celorlalte þãri socialiste europene
a fost factorul sovietic, respectiv faptul cã în aceste þãri autoritatea liderului naþional al
partidului era contrabalansatã de influenþa Moscovei, care putea avea de cele mai multe ori
ultimul cuvânt. Altfel spus, faptul cã Mihail Gorbaciov a decis cã trebuie evitate represiunile
sângeroase a determinat limitele rezistenþei regimurilor comuniste din þãri precum RDG sau
Cehoslovacia, în timp ce în România nimeni nu a putut opune un veto ordinului dat de
Nicolae Ceauºescu de a se trage în demonstranþi.

303. Kornai 1992: xxiv-379.



404 ROMÂNIA ªI EUROPA

disfuncþionalitãþi, sistemul clasic al socialismului avea un grad ridicat de coerenþã internã,
iar tentativele de a-l reforma au eºuat sistematic304.

Catalogul disfuncþiilor economice ale sistemului socialist este lung. Referindu-se la
încetinirea creºterii economice în þãrile socialiste est-europene în anii �80, Endre Antal
afirmã cã aceasta s-a datorat disfuncþiilor sistemului economiei planificate, erorilor de
politicã economicã, insuficienþei ºi respectiv ineficienþei folosirii resurselor energetice,
materiilor prime ºi diverselor materiale de reproducere, redusei productivitãþi a muncii ºi a
capitalului, mult prea lentului progres tehnic ºi de aici derivatului enorm decalaj tehnologic
în raport cu þãrile industrializate occidentale, stagnãrii producþiei agricole, mai ales în
Uniunea Sovieticã, dar ºi în alte þãri ale CAER, producerii unor mãrfuri puþin competitive
pentru export, incapacitãþii de a gestiona convenabil balanþele lor de plãþi externe ºi altor
cauze305. Într-o analizã redactatã anterior intrãrii sistemului în criza sa finalã, Pavel
Câmpeanu avertiza ºi el asupra faptului cã dezechilibrele dintre ramurile economiei ºi
alocarea arbitrarã a resurselor erau intrinsece sistemului, fiind derivate din caracterul
sincretic al relaþiilor de producþie, care erau simultan socialiste (prin înlãturarea proprietãþii
private asupra mijloacelor de producþie), capitaliste (prin menþinerea constrângerii econo-
mice a vânzãrii forþei de muncã ºi imposibilitatea controlãrii utilizãrii plusvalorii de cãtre
producãtori) ºi precapitaliste (prin nenegociabilitatea condiþiilor de muncã ºi organizarea
coercitivã a muncii), ºi conchide: �Principala consecinþã economicã a asocierii dintre
organizarea coercitivã a muncii ºi subconsum este subproductivitatea cronicã�306.

Existã un consens asupra faptului cã performanþa economicã a sistemului socialist s-a
deteriorat odatã cu trecerea timpului. Într-o sintezã recentã, Ronald Findlay ºi Kevin
O�Rourke apreciazã cã �în cazul economiilor fostului CAER, creºterea ºi declinul lor au
reflectat succesul iniþial al strategiilor de creºtere bazate pe acumularea de capital ºi pe
industrializare, urmate de inevitabilele consecinþe ale diminuãrii rentabilitãþii capitalului,
aºa cum se aratã în modelul Solow de creºtere economicã, de incapacitatea de a inova ºi de
risipa asociatã cu comunismul ºi cu Rãzboiul Rece�307. Fãrã a insista asupra mãsurii în care
sistemul socialist s-a dovedit capabil sã producã o relativã recuperare a subdezvoltãrii
relative în primele decenii postbelice308, vom observa faptul cã pentru deteriorarea performanþei
sale economice în anii �70-�80 au fost oferite douã tipuri de explicaþii: instituþionaliste ºi
conjuncturaliste.

Reprezentativã pentru explicaþiile de tip instituþionalist, care pun în centrul analizei
caracteristicile fundamentale ale sistemului socialist, este argumentaþia formulatã de Mancur
Olson. Acesta a pornit de la constatarea cã orice dictator dintr-un sistem de tip sovietic este

304. Pe baza unei analize sistematice a tentativelor de reformã, János Kornai conchide cã tentativa
de a realiza un socialism cu chip uman, integrând parþial elemente ale economiei de piaþã, �a
eºuat pânã acum [aprilie 1991]. ªi se poate adãuga cã, dacã predicþia derivatã din linia de
gândire a acestei cãrþi se dovedeºte corectã, el nu va reuºi nici în viitor� (Kornai 1992: 574).
Desigur, aceastã sentinþã se referã strict la statele socialiste europene. O discuþie referitoare
la experienþa Chinei din ultimele decenii ar putea conduce la concluzii diferite, dar nu-ºi are
locul în analiza noastrã.

305. Antal 1992: 19-20.
306. Câmpeanu 2002a: 76.
307. Findlay, O�Rourke 2007: 519.
308. Argumentare susþinutã ºi convingãtoare în Berend 1996: 182-221. De menþionat ºi opinia

oarecum heterodoxã a lui Branko Milanovic, potrivit cãruia per ansamblu comunismul a avut
un efect pozitiv asupra creºterii economice (Milanovic 2005: 47).
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dependent de informaþiile primite de la nivelurile inferioare, ºi pentru obþinerea acestor
informaþii trebuie sã mizeze pe competiþia birocraticã dintre subordonaþii din diverse
întreprinderi ºi instituþii. Aceºti subordonaþi au însã interesul sã distorsioneze informaþiile
cãtre centru astfel încât sã poatã obþine cât mai multe resurse. Aceasta conduce la multiple
complicitãþi în cadrul sistemului, iar întreprinderile ºi nomenclatura devin tot mai mult
grupuri de presiune cu interese particulare ºi mai puþin instrumente servind politicile de
ansamblu ale regimului comunist. Fiecare asemenea grup, întreprindere sau chiar ramurã
economicã este prea puþin legat de evoluþia productivitãþii de ansamblu a economiei, încât
tinde sã ignore impactul la nivel macro al acþiunilor sale. În consecinþã, aceste grupuri se
plaseazã pe poziþii radical deosebite faþã de poziþia secretarului general al Partidului
Comunist, care teoretic este interesat de evoluþia de ansamblu a economiei ºi societãþii.
Concluzia este categoricã: �teoria prezice cã performanþa economicã a societãþilor stabile
de tip sovietic se deterioreazã în timp�309.

Alþi autori pun accentul pe explicaþii de tip conjuncturalist, care considerã cã sistemul
socialist era relativ adecvat pentru o dezvoltare industrialã inspiratã din experienþa secolului
al XIX-lea ºi a primei pãrþi a secolului XX ºi s-a dovedit anacronic în momentul în care
economia mondialã a pãºit pe calea dezvoltãrii postindustriale. Ivan T. Berend sintetizeazã
astfel aceastã poziþie:

Când aceastã nouã epocã s-a conturat în Occident în anii �70, Europa Centralã ºi
Rãsãriteanã nu era pregãtitã ºi a fost incapabilã sã urmeze [aceastã direcþie de dezvol-
tare]. Modelul rigid de modernizare, deºi eficient în industrializarea unor þãri agricole
înapoiate ºi în recuperarea rãmânerilor în urmã, ºi cu rate impresionante de creºtere
pe o bazã tehnologicã de la cumpãna secolelor [XIX-XX], a fost complet nepregãtit
pentru o reorientare tehnologicã. Regiunea a rãmas grav în urmã în termenii noilor
tehnologii.
[...] În consecinþã, Europa Centralã ºi Rãsãriteanã nu a putut sã reînnoiascã [nici]
bazele tehnologice ale vechilor ramuri industriale.
[...] Þãrile regiunii au continuat deci sã mãrºãluiascã, deºi gradual ºi într-un ritm tot
mai lent, tot pe vechea lor cale de industrializare, dezvoltând o economie care devenise
deja depãºitã.
Ramuri ºi sectoare de export noi, moderne ºi competitive, bazate pe industrii cu nivel
ridicat de tehnicitate, nu au apãrut, iar þãrile din regiune nu puteau concura pe piaþa
mondialã unde ele vindeau hranã, materii prime ºi produse industriale nesofisticate.
De aceea, realizãrile lor majore în modernizarea economicã au fost acompaniate ºi
apoi contrabalansate de un nou fel de înapoiere tehnologicã ºi economicã310.

Incapacitatea adaptãrii la exigenþele dezvoltãrii postindustriale a avut cauze multiple.
Una dintre ele este indubitabil fixaþia regimului pe dezvoltarea producþiei industriilor
tradiþionale în dauna serviciilor ºi infrastructurii311. Alta este propensiunea spre inerþie a
sistemului312 ºi dificultatea sa în asigurarea unui cadru stimulativ pentru inovaþiile tehnologice
ºi economice, care ar fi necesitat ºi o mult mai liberã ºi rapidã circulaþie a informaþiilor. Pe un
plan mai concret, se cuvine sã menþionãm rezistenþa structurilor existente faþã de tentativele
de introducere a noilor tehnologii ºi forme de organizare economicã, precum ºi faptul cã

309. Crafts, Toniolo 1996: 77 (capitol de Mancur Olson).
310. Berend 1996: 197-198.
311. Berend 1996: 198.
312. Câmpeanu 2002a: 46.



406 ROMÂNIA ªI EUROPA

sistemul în ansamblul sãu s-a dovedit capabil sã respingã grefele reformatoare313. Potrivit lui
Silviu Brucan314, aceastã rezistenþã nu a fost însã conjuncturalã, ci a þinut chiar de natura
socialã a sistemului socialist. Deoarece proletariatul industrial tradiþional era puþin numeros
în momentul instaurãrii regimurilor comuniste, partidele comuniste s-au bazat din punct de
vedere social, mai ales pe muncitorii industriali de origine þãrãneascã, cãrora le-au asigurat
mobilitatea socialã ascendentã prin procesele de industrializare ºi urbanizare. Aceºti muncitori,
de cele mai multe ori slab calificaþi ºi mediocri în ceea ce priveºte productivitatea ºi
receptivitatea la înnoirile tehnologice, erau în schimb relativ docili în raport cu conducerea
politicã ºi nu prezentau un risc prea mare de a intra sub influenþa vechilor elite urbane,
marginalizate de puterea comunistã. Alianþa dintre aparatul de partid ºi aceastã categorie
socialã a fost reflectatã de locul central al muncitorilor în ideologia comunistã, ca ºi de
politicile sociale ºi salariale ale acestor regimuri. În momentul în care revoluþia ºtiin-
þifico-tehnicã ºi dezvoltarea noilor tehnologii implicau scãderea numãrului, statutului social
ºi prestigiului muncitorilor manuali, concomitent cu creºterea numãrului, statutului ºi rolului
intelectualilor ºi a categoriilor socioprofesionale legate de aplicarea acestor noi tehnologii,
conducerea de partid a refuzat de fapt sã ia mãsuri pentru favorizarea schimbãrii ºi a
încercat sã conserve structurile deja existente. Cunoscutã sub forma �stagnãrii� din timpul
lui Brejnev în Uniunea Sovieticã, aceastã politicã a fost aplicatã ºi în celelalte state socialiste,
inclusiv în România, unde ea a cãpãtat, potrivit analizei lui Brucan, o formã extremã.
Astfel, dupã o etapã de relativã deschidere tip Hruºciov în anii 1965-1971, �cu deschideri
politice care anunþau o relaxare a metodelor autoritare, critica conducerii personale ºi
promovarea conducerii colective, ceea ce a coincis cu un dezgheþ cultural ºi cu condamnarea
ingerinþei administrative în artã�, dupã 1971 a început o fazã conservatoare, iar �politica
antiintelectualã a fost aplicatã pe o scarã mult mai largã decât oriunde în Rãsãrit � de la
politica salariilor pânã la toate domeniile învãþãmântului, ºtiinþei ºi activitãþii artistice�315.
Analiza lui Brucan se concentreazã foarte mult asupra raporturilor dintre salariile diverselor
categorii socioprofesionale, ca ºi asupra puseurilor ideologice care respingeau cosmo-
politismul ºi intelectualismul ºi afirmau nevoia de a consolida rolul conducãtor al partidului
ca exponent al clasei muncitoare. O analizã a politicii de cadre a lui Nicolae Ceauºescu316,
el însuºi un muncitor necalificat cu origine þãrãneascã, ar putea confirma în mare mãsurã
justeþea tezei lui Silviu Brucan.

În aceste condiþii, sistemul socialist s-a dovedit nu numai nereformabil, ci ºi opus
noilor direcþii ale dezvoltãrii economico-sociale. Neputând sã fie reformat (în pofida
iluziilor generate de acþiunile lui Mihail Gorbaciov), el a trebuit sã fie schimbat în mod
radical. România nu a fãcut excepþie de la aceastã situaþie; dimpotrivã, mulþumitã aportului
personal al lui Nicolae Ceauºescu, în România contradicþia dintre sistem ºi necesitãþile

313. Kornai 1992: 383-577. Pe o linie de argumentare diferitã, Steven Morewood insistã asupra
incompetenþei flagrante a cadrelor de conducere din þãrile socialiste, care au reuºit sã fie
ineficiente pânã ºi în tentativele de importare a unor tehnologii occidentale (Aldcroft,
Morewood 1995: 162-165).

314. Esenþialul acestei demonstraþii poate fi gãsit în Brucan 1990b: 18-26.
315. Brucan 1990b: 87.
316. O asemenea analizã rãmâne încã sã fie fãcutã. Unele sugestii pot fi gãsite în Fischer 1989.

Vladimir Pasti considerã cã nu a fost vorba de o înfruntare între tehnocraþi ºi activiºtii de
partid, ci mai degrabã de o competiþie pentru resurse între douã categorii ale tehnocraþiei
industriale, care a fost arbitratã de activul de partid în frunte cu Ceauºescu în favoarea
categoriilor legate de industriile tradiþionale (Pasti 2006: 233-234).
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dezvoltãrii economico-sociale a fost mai acutã decât în celelalte þãri socialiste, iar rezolvarea
ei a necesitat ieºirea în stradã a unui mare numãr de cetãþeni, care au avut de înfruntat
tirurile forþelor represive ale regimului.

IV.3. Comparaþii europene

IV.3.1. Danemarca � prosperitatea consolidatã

În 1939, când a început al doilea rãzboi mondial, Danemarca s-a declarat neutrã, la fel ca
în 1914-1918. De aceastã datã însã, nu a mai reuºit sã conserve aceastã neutralitate, fiind
ocupatã de Germania în aprilie 1940, în cadrul operaþiunii Weserübung care viza în principal
ocuparea Norvegiei. Capitularea guvernului danez dupã numai douã ore de rezistenþã
militarã, ca ºi dorinþa germanilor de a-ºi folosi resursele prioritar în alte direcþii, au fãcut
ca regimul de ocupaþie sã fie unul dintre cele mai uºoare dintre toate teritoriile controlate de
naziºti în al doilea rãzboi mondial. Regele Cristian al X-lea (1912-1947) a rãmas în þarã, iar
guvernul danez, restructurat prin cooptarea tuturor partidelor democratice ºi condus pânã la
moartea sa în 1942 de acelaºi prim-ministru social-democrat Thorvald Stauning, a continuat
sã funcþioneze ºi sã administreze þara sub supravegherea autoritãþilor de ocupaþie. Mai mult,
în martie 1943 germanii au acceptat chiar organizarea la termen a alegerilor parlamentare;
cu acest prilej danezii ºi-au afirmat puternic sprijinul pentru atitudinea de cooperare limitatã
ºi demnã a guvernului, prezenþa la urne fiind de 89,5% din electorat, iar dintre votanþi
94,5% au votat cu partidele reprezentate în guvern, în timp ce Partidul Nazist a obþinut doar
2,1% din voturi317. Sporirea rezistenþei ºi refuzul guvernului de a accepta introducerea unor
tribunale militare speciale ºi a pedepsei cu moartea pentru sabotaj i-au determinat pe
germani sã dizolve guvernul ºi sã introducã legea marþialã la 29 august 1943; cu toate
acestea, administraþia danezã a continuat sã funcþioneze, iar activitatea miniºtrilor a fost
suplinitã de secretarii generali ai ministerelor.

Discutând situaþia economicã a diverselor þãri europene în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial, Angus Maddison aprecia cã �Danemarca probabil s-a descurcat cel mai
bine dintre þãrile ocupate�318. Aceasta nu înseamnã cã ea nu a cunoscut multiple greutãþi319.
Mai întâi, întreruperea legãturilor economice cu Aliaþii a fãcut ca Danemarca sã sufere din
cauza întreruperii aprovizionãrii cu materii prime din exterior. Comerþul exterior s-a redus
la jumãtate în 1940 ºi apoi chiar la 40% din nivelurile anterioare declanºãrii rãzboiului.
Imposibilitatea de a importa cereale ºi furaje a obligat la reducerea severã a creºterii
animalelor ºi la concentrarea pe producþia vegetalã, inclusiv pe cultivarea cartofilor. Cu
ajutorul îngrãºãmintelor aduse din Norvegia ºi Germania, producþia vegetalã a putut fi
menþinutã la niveluri ridicate, asigurând atât consumul intern, cât ºi satisfacerea exigenþelor
germane. A fost introdus un sistem centralizat de achiziþionare a produselor agricole de
cãtre stat, la preþuri stimulative pentru producãtori, ºi de distribuire a principalelor bunuri
de larg consum pe cartele, astfel încât sã fie evitate situaþiile de penurie acutã. Industria a
trebuit ºi ea sã se confrunte cu reducerea resurselor energetice ºi cu imposibilitatea de a
procura anumite materii prime, dar a compensat prin folosirea unei forþe de muncã mai

317. Miller 1991: 29.
318. Maddison 1995: 70.
319. Johansen 1987: 70-90.
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numeroase (a fost resorbit ºomajul ridicat înainte de rãzboi) ºi prin diverse raþionalizãri ºi
inovaþii. Germanii au solicitat o mare parte dintre produsele industriale daneze, mai ales
ciment, textile, utilaje, produse metalurgice ºi electrotehnice.

Deºi per total Danemarca a reuºit sã menþinã un nivel economic relativ bun în cea mai
mare parte a rãzboiului, lipsurile au devenit tot mai severe în 1945. Capitularea Germaniei
a însemnat restabilirea independenþei þãrii, dar ºi nevoia de a realiza adaptarea la condiþiile de
pace. Din punct de vedere politic, aceasta a însemnat restabilirea guvernului ºi Parlamentului,
pedepsirea celor vinovaþi de colaborare excesivã cu ocupanþii, elaborarea unei noi constituþii
(îndelung negociatã între partide ºi adoptatã prin referendum abia în 1953) ºi mai ales
ancorarea fermã a Danemarcei în cadrul lumii occidentale, prin aderarea la Naþiunile Unite
(1945) ºi la NATO (1949)320. Dincolo însã de aceste aspecte politice, problemele economice
cu care se confrunta Danemarca erau deosebit de serioase321. Livrãrile cãtre Germania
fuseserã asumate de Banca Naþionalã, iar sporul de emisiune monetarã ameninþa cu
declanºarea inflaþiei în momentul trecerii la economia de pace. De aceea, guvernul a decis
pe de o parte obligarea tuturor cetãþenilor sã-ºi declare averile, ºi pe de altã parte preschimbarea
bancnotelor. Cu acest prilej au fost confiscate averile considerate �ilegale�, iar în cazul
celorlalte s-a aplicat un impozit progresiv pe diferenþa dintre situaþia din 1945 ºi cea de la
1 ianuarie 1939; în plus, persoanele bogate au fost obligate la un �împrumut de stabilizare�
cuprinzând între 5 ºi 20% din avere. Evitarea inflaþiei a fost un remarcabil succes, dar o
problemã ºi mai mare o reprezenta relansarea proceselor de producþie. Danemarca era o þarã
tradiþional dependentã de relaþiile economice externe, atât în ceea ce priveºte asigurarea
resurselor de materii prime, cât ºi în ceea ce priveºte debuºarea unor produse cu valoare
adãugatã ridicatã, care sã permitã importuri ale unor bunuri necesare unui consum de tip
modern. Înainte de rãzboi, cel mai important partener economic extern fusese Marea Britanie,
de aceea o mare însemnãtate a revenit restabilirii legãturilor cu aceasta. Marea Britanie era
însã extrem de slãbitã de rãzboi ºi deci prea puþin capabilã sã corespundã aºteptãrilor daneze.
În plus, britanicii au profitat de preponderenþa lor politicã la sfârºitul rãzboiului pentru a le
impune danezilor un acord comercial care prevedea preþuri relativ reduse la exporturile daneze
de produse animaliere pe piaþa britanicã; acest acord a funcþionat în anii 1945-1947, fiind
revizuit numai în urma unui boicot al fermierilor danezi, care a obligat Marea Britanie sã
accepte în 1948 o îmbunãtãþire a termenilor de schimb. Dacã agricultura danezã a suferit în
primii ani postbelici din cauza preþurilor externe mici ºi penuriei furajelor la import,
producãtorii industriali au profitat de cererea internã ridicatã ºi de absenþa concurenþei
tradiþionale din partea industriei germane (în anii 1945-1948 dezorganizarea proceselor
productive a fost atât de mare în Germania, încât aceasta nu a mai contat ca exportator).

Aceastã situaþie s-a schimbat în 1948, odatã cu renegocierea acordului comercial cu
Marea Britanie ºi mai ales cu planul Marshall. Ajutoarele primite au fost apreciabile, astfel
încât în anul 1949 ele au reprezentat 2,6% din produsul naþional brut322. A fost o gurã de
oxigen bine-venitã, care a îngãduit Danemarcei sã cumpere materii prime esenþiale ºi
echipamente industriale moderne, precum ºi sã facã investiþii importante în sistemul
energetic. Nivelul economic de dinainte de rãzboi a fost rapid egalat ºi apoi depãºit,
Danemarca cunoscând câþiva ani de creºtere economicã rapidã.

320. Informaþii în limba românã despre evoluþia politicã a Danemarcei în epoca postbelicã sunt
accesibile acum în Miloiu 2005: 253-271.

321. Pentru avatarurile economiei daneze în anii 1945-1950 am folosit mai ales informaþiile din
Johansen 1987: 91-103.

322. Crafts, Toniolo 1996: 553 (capitol de Peder J. Pedersen).
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Planul Marshall a implicat însã ºi aderarea Danemarcei la Organizaþia pentru Cooperare
Economicã Europeanã (1948; din 1961 OCDE), prin intermediul cãreia americanii au
impus începând de la sfârºitul anului 1949 eliminarea gradualã a restricþiilor cantitative
la importuri. Aceastã mãsurã, care a avut logica ei în ceea ce priveºte dezvoltarea de
ansamblu a economiilor occidentale, a afectat relativ mult Danemarca, deoarece aceasta îºi
protejase începând cu anii �30 piaþa internã mai mult prin asemenea restricþii cantitative
decât prin tarife vamale. În acelaºi timp, refacerea rapidã a potenþialului industrial din
celelalte þãri occidentale, ºi mai ales din Germania, însemna ºi intensificarea concurenþei pe
piaþa internã din Danemarca. Pe de altã parte, termenii de schimb, foarte favorabili în anii
1948-1949, au fost erodaþi curând prin efectul combinat al unei devalorizãri severe a
monedei britanice în septembrie 1949 ºi al modificãrilor de conjuncturã determinate de
rãzboiul din Coreea (1950-1953). În consecinþã, Danemarca a început curând sã aibã
dificultãþi în ceea ce priveºte balanþa de plãþi ºi a intrat în anii �50 într-o etapã cu ritmuri de
creºtere sensibil mai mici decât în 1948-1950.

Anii 1950-1958 au fost deci o etapã relativ dificilã în istoria economicã a Danemarcei.
Comparativ cu alte state occidentale, în Danemarca epoca de aur a creºterii economice
accelerate a început mai târziu, iar în cea mai mare parte a anilor �50 ratele de creºtere
economicã au sensibil mai mici ºi au cunoscut semnificative fluctuaþii de la un an la altul.
Conjunctura economicã a fost relativ dificilã, îndeosebi din cauza dinamismului redus al
economiei britanice, care constituia principala piaþã de desfacere pentru exporturile daneze.
Agricultorii danezi au rãspuns cu apreciabile creºteri de productivitate, dar acestea nu au
putut suplini evoluþia defavorabilã a termenilor de schimb. Industria danezã a fost ºi ea
confruntatã cu o concurenþã sporitã, inclusiv pe piaþa internã, dar s-a adaptat cu vigoare, iar
unele ramuri, cum ar fi industria cimentului, construcþiile de maºini, electrotehnica ºi
construcþiile navale au reuºit nu numai sã-ºi sporeascã productivitatea, ci ºi sã cucereascã
importante poziþii pe pieþele externe. Aceste reuºite nu au compensat însã oprirea ajutoarelor
externe (planul Marshall a încetat în 1953, iar sumele primite au fost în scãdere încã de la

Sursa: Maddison 2003: 62-63.

Figura IV.6. PIB/locuitor în Danemarca comparativ cu 12 þãri vest-europene
dezvoltate (1950-1958)
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începutul deceniului 6) ºi precaritatea termenilor de schimb. În consecinþã, fiecare deficit
comercial însemna automat greutãþi în continuarea importurilor, iar guvernul ºi banca centralã
erau nevoite sã reacþioneze prin politici financiare restrictive (atât la nivelul finanþelor publice,
cât ºi prin mãrirea dobânzilor) care conduceau la încetinirea sau chiar stoparea creºterii
economice. Asemenea momente au avut loc în 1950-1951, 1954-1955 ºi 1956-1958, in-
fluenþând considerabil bilanþul relativ modest al creºterii economice daneze din anii �50.

Observãm faptul cã Danemarca a pierdut o parte din avansul iniþial faþã de media celor 12 þãri
occidentale dezvoltate. Astfel, de la un raport de 1,38: 1 în 1950 s-a ajuns la 1,14:1 în 1956;
pe de altã parte, Danemarca reuºise totuºi sã se menþinã pe unul dintre primele locuri din
Europa, iar redresarea parþialã din 1957 anunþa intrarea într-o fazã de creºtere mai accentuatã.

Anii 1959-1973 au reprezentat o perioadã fastã în istoria economicã a Danemarcei.
Dacã performanþa economicã relativã a fost bunã fãrã a fi totuºi excepþionalã � Danemarca
nu ºi-a îmbunãtãþit cu adevãrat poziþia relativã în raport cu celelalte þãri capitaliste dezvoltate,
ci doar a crescut în acelaºi ritm accelerat cu acestea323 �, se cuvine remarcat faptul cã în
aceºti ani prosperitatea economicã a fost convertitã în sporuri de bunãstare pentru cea mai
mare parte a societãþii daneze.

Care au fost factorii accelerãrii creºterii economice la sfârºitul anilor 1950 ºi în anii �60?
Studiile existente324 evidenþiazã douã aspecte principale � sporirea nivelului resurselor
financiare disponibile pentru investiþii ºi creºterea competitivitãþii externe a industriei daneze �
care ilustreazã strânsa legãturã dintre conjunctura economicã mondialã ºi capacitatea internã
de a valorifica oportunitãþile existente.

Creºterea nivelului resurselor financiare disponibile a fost legatã de douã evoluþii
favorabile. Mai întâi, termenii de schimb, relativ defavorabili de-a lungul celei mai mari
pãrþi a anilor �50, s-au ameliorat în anii 1957-1959 ºi au fluctuat apoi la niveluri relativ bune
pânã în 1973325; aceastã situaþie a eliminat unul dintre factorii care frânaserã creºterea în
deceniul anterior. Încã ºi mai important a fost accesul la credite externe. În 1959, coroana
danezã � la fel ca ºi celelalte monede ale þãrilor OCDE � a devenit convertibilã faþã de
dolarul american, ceea ce a ameliorat posibilitãþile de import de capital, fie sub forma de
investiþii directe, fie sub forma de credite. La început de aceastã posibilitate au profitat mai
mult întreprinderile ºi autoritãþile locale, dar din 1962 guvernul danez a început ºi el sã
apeleze la credite externe.

Investiþiile masive (ele au fluctuat în jurul a 30% din produsul naþional brut în aceºti
ani) au avut un rol important în creºterea competitivitãþii industriei daneze. Exemplul cel
mai bun � dar nu singurul � este cel al construcþiilor navale. În acest domeniu, unele
investiþii semnificative fuseserã fãcute încã din anii �50 ºi au devenit operaþionale abia în
aceastã etapã, cum ar fi ºantierul naval de la Odense, unde s-au construit douã docuri noi,
adaptate pentru vase pânã la 100.000 tone, sau ºantierul naval de la Lindø, inaugurat în
1959, dar pe care investiþii ulterioare l-au fãcut în 1972 sã poatã gãzdui construirea unor
nave de pânã la 500.000 tone, fiind la acea datã probabil cel mai mare ºantier naval din
Europa326. Un set de facilitãþi financiare oferite de stat ºi de Banca Naþionalã au ajutat
firmele daneze sã concureze cu succes pe pieþele mondiale atât cu marii producãtori
europeni, cât ºi cu cei japonezi.

323. Crafts, Toniolo 1996: 546 (capitol de Peder J. Pedersen). Tot aici (pp. 543-544) existã o
comparaþie cu performanþa economiei daneze din anii 1890-1990.

324. În prezentarea problematicii evoluþiei economiei daneze din anii 1958-1973 ne-am bazat,
acolo unde nu sunt indicate alte surse, pe informaþiile din Johansen 1987: 124-163.

325. Ølgaard 1979: 32.
326. Johansen 987: 145.
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Competitivitatea industriei daneze a fost sporitã nu numai prin investiþii, ci ºi printr-un
fenomen de concentrare. Deºi întreprinderile mici ºi mijlocii au continuat sã domine peisajul
industrial, s-au întãrit mai multe concerne (unele cu participare internaþionalã de capital),
care au asigurat dinamismul exporturilor industriale ale Danemarcei din aceastã perioadã.
Probabil cel mai cunoscut exemplu de asemenea concentrare industrialã este fuziunea
marilor producãtori de bere Carlsberg ºi Tuborg în 1970, care nu numai cã ºi-au extins
exporturile spre Marea Britanie, Belgia ºi Suedia, dar au ºi întemeiat subsidiare într-o serie
de þãri din Europa ºi Asia327. O dezvoltare deosebitã a cunoscut industria electrotehnicã,
care a profitat de cererea mondialã ridicatã pentru produse electrocasnice. În anii 1959-1973
au crescut spectaculos exporturile de frigidere (peste douã treimi din producþie în 1972),
pompe electrice, televizoare (inclusiv televizoare color), motoare, maºini agricole etc.
Desigur, au fost ºi ramuri industriale care au cunoscut un declin relativ din cauza intensificãrii
concurenþei externe, cum a fost sectorul textil, dar chiar ºi în cadrul acestora unele activitãþi
au avut o dinamicã pozitivã; de exemplu, þesãtoriile de covoare ºi-au sporit producþia de
10 ori în anii 1958-1972, ajungând sã exporte peste jumãtate din aceastã producþie, mai ales
în þãri precum Norvegia ºi Suedia.

Dezvoltarea puternicã a industriei a condus la importante schimbãri în structura
economiei. Pânã în anii �60, Danemarca se bazase mai ales pe exporturile de produse
agricole ºi agroalimentare pentru a finanþa consumul întregii societãþi, inclusiv pe cel al
industriei. Astfel, în 1955/1958 exporturile agricole reprezentau încã 54% din exporturile
totale ale Danemarcei; la începutul anilor �60 exporturile agricole au fost devansate de
cele industriale, iar în 1967-1970 exporturile industriale reprezentau deja 70% din total, în
timp ce ponderea celor agricole scãzuse la 23%328. Faptul cã industria devenise motorul
principal al dezvoltãrii economice daneze este reflectat ºi de creºterea ponderii sale în
produsul naþional brut de la 28,4% în 1958 la 35,3% în 1973329. În mod evident, ramura
care a pierdut teren a fost agricultura. În anii 1958-1973 aceasta, în pofida unor creºteri
respectabile de productivitate, a întâmpinat serioase dificultãþi, agravate ºi de faptul cã
principalele pieþe de desfacere s-au separat în douã grupãri comerciale, Piaþa Comunã ºi
Asociaþie Europeanã a Liberului Schimb (EFTA), iar Danemarca, în calitate de membrã
EFTA, a avut un acces tot mai limitat pe pieþele comunitare. În consecinþã, în aceºti ani
circa o treime dintre agenþii economici din agriculturã au dispãrut, ponderea agriculturii în
produsul intern brut a scãzut de la 18,7% în 1958 la 9,9% în 1973, iar forþa de muncã s-a
redus la jumãtate (de la 314.000 de lucrãtori agricoli în 1959 la 163.000 în 1972)330. În mod
normal, o asemenea evoluþie ar fi trebuit sã ridice mari probleme la nivelul ocupãrii forþei
de muncã. În realitate însã, în aceastã perioadã Danemarca a reuºit chiar performanþa unei
scãderi semnificative a ºomajului, care de la niveluri de peste 8% în anii 1950 a ajuns la
niveluri sub 4% în anii �60, apropiindu-se de idealul ocupãrii depline a forþei de muncã331.

327. În 2009 grupul Carlsberg, care deþine ºi Tuborg, era al patrulea producãtor mondial de bere
ºi avea la nivel mondial circa 45.000 de angajaþi (http://en.wikipedia.org/wiki/Carlsberg,
accesat la 30.12.2009).

328. Handbuch: VI, 274 (capitol de Olle Krantz).
329. Ølgaard 1979: 19.
330. Johansen 1987:133. De observat totuºi cã în termeni absoluþi producþia a continuat sã

creascã ºi în aceºti ani, atât în cantitãþi fizice, cât ºi valoric.
331. Handbuch: VI, 244 (capitol de Olle Krantz); conform lui Anders Ølgaard, procentajele sunt

artificial mãrite, întrucât practica statisticii daneze prevedea raportarea numãrului bene-
ficiarilor de ajutor de ºomaj la angajaþii având asigurãri de ºomaj, adicã doar la o parte din
forþa de muncã totalã (Ølgaard 1979: 28).
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Reducerea ºomajului s-a datorat mai puþin industriei, a cãrei creºtere s-a bazat mai puþin pe
angajãri suplimentare ºi mai mult pe sporurile de productivitate, ºi mai mult serviciilor; un
rol important l-au avut de asemenea construcþiile ºi expansiunea sistemului de învãþãmânt la
sfârºitul anilor �50 ºi în anii �60.

Anii �60 au fost importanþi ºi pentru rezolvarea problemei locuinþelor. Aceasta fusese
considerabilã în primii ani postbelici, printre altele ºi pentru cã în anii rãzboiului construcþia
de noi locuinþe se oprise aproape cu totul. În anii 1950 ritmuri de circa 20.000 de locuinþe noi
pe an au îngãduit recuperarea rãmânerilor în urmã, dar fãrã o ameliorare de substanþã. Abia
în anii �60 ritmul construcþiilor s-a intensificat, facilitat ºi de stimulente financiare, cum ar
fi deductibilitatea din impozite a dobânzilor pentru noi construcþii ºi a cheltuielilor pentru
reparaþii, sau actualizarea chiriilor pentru apartamentele închiriate. Numãrul locuinþelor noi
construite a sporit considerabil, ajungând la 50.000 pe an în 1972, ceea ce a îngãduit
eliminarea situaþiilor în care familii nevoiaºe locuiau provizoriu în apartamente închiriate de
municipalitãþi. De asemenea, s-a mãrit suprafaþa medie a locuinþelor, majoritatea având
acum patru sau mai multe camere. De asemenea, dacã pânã în anii �60 majoritatea danezilor
din mediul urban locuiau în apartamente închiriate din cadrul unor blocuri, în aceastã
perioadã s-a impus modelul caselor familiale, care în 1972 formau douã treimi dintre noile
locuinþe. Împreunã cu modernizarea unora dintre locuinþele vechi ºi cu extinderea practicii
ca tinerii sã se mute separat de pãrinþi, aceste evoluþii au fãcut ca la începutul anilor �70
Danemarca sã fie pe primul loc în lume în ceea ce priveºte condiþiile de locuit332.

Deosebit de importantã a fost în aceastã perioadã expansiunea sistemului public.
Danemarca fusese încã din perioada anterioarã celui de-al doilea rãzboi mondial o þarã cu
un rol important al statului în economie, iar acest rol crescuse semnificativ în timpul
rãzboiului. Totuºi, rolul relativ important al statului în coordonarea economiei nu era
reflectat ºi într-o pondere prea mare a acestuia în produsul intern brut ºi/sau în ocuparea
forþei de muncã333. Expansiunea sistemului public de la sfârºitul anilor �50 pânã la începutul
anilor �70 a avut la bazã extinderea sistemului de educaþie, programele de construcþii
publice, dezvoltarea sistemului de îngrijire a sãnãtãþii ºi amplificarea transferurilor sociale.
Aici ar trebui sã menþionãm introducerea începând din 1957 a unui sistem de pensii minime
garantate, construirea de autostrãzi ºi poduri (se remarcã podul suspendat ultra-modern între
Iutlanda ºi insula Fünen, lung de 1.700 metri, cu încãlzire a celor ºase benzi de autostradã,
început în 1965 ºi finalizat în 1970), dublarea ponderii absolvenþilor învãþãmântului secundar334,
întemeierea unor noi universitãþi la Odense (1966), Roskilde (1972) ºi ulterior Aalborg
(1974), care s-au alãturat mai vechilor universitãþi de la Copenhaga ºi Aarhus, astfel încât
numãrul total al studenþilor care învãþau în universitãþile daneze a sporit de la sub 10.000
pânã în 1958 la 48.700 în 1973335, precum ºi extinderea sistemului asigurãrilor de sãnãtate
ºi construirea de noi spitale. O reformã a administraþiei locale realizatã în 1970 a adus unele
raþionalizãri prin reducerea considerabilã a numãrului de comune, dar în acelaºi timp a
stabilit ºi obligaþia noilor autoritãþi locale de a pune la punct la nivelul noilor unitãþi
administrative sisteme de asistenþã socialã ºi sanitarã; au urmat apoi legi prin care
sistemele existente de asistenþã în caz de boalã (1973) ºi de asistenþã socialã pentru

332. Johansen 1987: 146-147.
333. Potrivit lui Peder J. Pedersen, în 1950 ponderea angajaþilor în sectorul public era în

Danemarca mai micã decât în oricare dintre þãrile OCDE, exceptând Elveþia (Crafts, Toniolo
1996: 542).

334. Handbuch: VI, 248 (capitol de Olle Krantz).
335. Mitchell 2003: 897-899.
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categorii speciale (1976) au fost unificate ºi asumate de cãtre stat, fiind gestionate de
autoritãþile locale din fondurile strânse prin impozite336. Deºi aceste legi nu au însemnat
o rezolvare definitivã a problemelor administrative � o nouã reformã a administraþiei
locale a avut loc în 2007, reducând ºi mai mult numãrul unitãþilor administrative �, ele au
marcat sporirea considerabilã a implicãrii statului în asigurarea bunãstãrii generale.
Evident, în aceste condiþii a crescut foarte mult numãrul angajaþilor din sectorul de stat �
236.000 în 1960, 565.000 în 1973337. A crescut de asemenea ponderea fiscalitãþii în
produsul naþional brut, de la circa 25% la sfârºitul anilor �50 la aproape 50% la începutul
anilor �70338, precum ºi cea a cheltuielilor din sectorul public, care în anul fiscal 1973/
1974 au atins 50% din produsul naþional brut ºi au continuat apoi sã creascã pânã la
începutul anilor 1980339.

Un handicap pentru creºterea economicã danezã a fost întârzierea considerabilã a
aderãrii la Piaþa Comunã. Dupã cum observau Hans Branner ºi Morten Kelstrup, �consi-
deraþii economice ºi afinitãþi politice puternice cu þãrile nordice ºi cu Marea Britanie au
þinut Danemarca în afara fazelor formative ale procesului de integrare continentalã�340,
adicã a formãrii Comunitãþii Economice Europene (Piaþa Comunã) prin Tratatul de la Roma
din 1957. În aceste condiþii, în 1960 Danemarca a fost � împreunã cu Marea Britanie,
Norvegia, Suedia, Portugalia, Elveþia ºi Austria � membru fondator al Asociaþiei Europene
a Liberului Schimb (EFTA). Foarte repede s-a dovedit însã cã EFTA nu era un adevãrat
substitut pentru pieþele marilor state continentale, ºi de aceea, atunci când Marea Britanie
a aplicat în 1961 sã fie primitã în Piaþa Comunã, Danemarca, Norvegia ºi Irlanda i s-au
asociat ºi au început ºi ele negocierile de aderare la aceasta; vetoul generalului de Gaulle
faþã de aderarea Marii Britanii a condus ºi la eºecul negocierilor de aderare ale celorlalte
trei state aspirante. Acest eºec a fost resimþit extrem de dureros în Danemarca, atât la nivel
simbolic, cât ºi prin consecinþele sale economice, agricultorii danezi vãzându-se tot mai
mult în imposibilitate de a-ºi vinde mãrfurile pe pieþele comunitare din cauza restricþiilor
introduse de Piaþa Comunã în cadrul Politicii Agricole Comune341. În aceste condiþii, atunci
când britanicii ºi-au reînnoit aplicaþia pentru admiterea în Piaþa Comunã în 1967, Danemarca
li s-a alãturat din nou, iar atunci când generalului de Gaulle i-a urmat la preºedinþia Franþei
Georges Pompidou (1969), negocierile au putut fi duse la bun sfârºit. Finalmente, tratatele
de aderare au fost semnate la 22 ianuarie 1972, iar dupã un referendum în care 63,3% dintre
alegãtorii prezenþi la vot au aprobat aderarea, la 1 ianuarie 1973 Danemarca, împreunã cu
Marea Britanie ºi cu Irlanda, a devenit membrã cu drepturi depline a Comunitãþilor
Europene.

Teoretic, aderarea la Piaþa Comunã oferea perspective favorabile pentru evoluþia
economicã a Danemarcei. Deºi tratatul de aderare prevedea perioade de tranziþie de pânã la
patru ani pentru desfiinþarea deplinã a restricþiilor comerciale, totuºi în 1973 exporturile
industriale daneze au crescut considerabil încã în 1973, pãrând sã confirme cele mai
optimiste aºteptãri.

336. Johansen 1987: 191-192.
337. Ølgaard 1979: 15-16.
338. Crafts, Toniolo 1996: 562 (capitol de Peder J. Pedersen).
339. Johansen 1987: 202.
340. Branner, Kelstrup 2000:17. Aceiaºi autori evocã ºi o anumitã reticenþã a oamenilor politici

danezi faþã de Germania (Branner, Kelstrup 2000: 26).
341. Cu privire la lobby-ul agricol pentru aderarea Danemarcei la Piaþa Comunã, vezi ºi Miller

1991: 138-140.
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Cu toate acestea, în 1973 Danemarca a intrat într-o crizã care a durat în esenþã pânã la
începutul anilor 1980342. Criza economicã din 1973-1982 a fost legatã, la fel ca ºi în
celelalte þãri occidentale, de ºocurile petroliere, dar a avut în Danemarca ºi cauze specifice,
independente de evoluþia preþului petrolului. Astfel, creºterea din anii �60 generase
dezechilibre la nivelul balanþelor externe, a deficitului public ºi a atragerii de resurse în
sectorul public; prin aceasta, fusese slãbitã competitivitatea ramurilor care interacþionau cu
pieþele externe, iar creºterea începuse sã-ºi epuizeze resursele încã înainte de ºocul petrolier343.
Evident, situaþia a fost agravatã de creºterea rapidã a preþului petrolului. Primul val de
creºtere, din 1973-1974, a condus la deteriorarea cu 15% a termenilor de schimb ai
economiei daneze, iar factura petrolierã s-a asociat cu mecanismele de indexare automatã a
salariilor (salariile nominale au crescut considerabil), erodând grav competitivitatea externã
a întreprinderilor. Au avut loc multe falimente industriale, pierderile fiind deosebit de mari
în construcþii, în industria materialelor de construcþii ºi în sectorul textil. În cazul ºantierelor
navale, criza s-a resimþit cu o anumitã întârziere, deoarece în primii ani s-a lucrat la
comenzile primite încã înainte de 1973, dar dupã aceea dificultãþile au fost considerabile.
Ceva mai bine a trecut criza industria alimentarã, în timp ce industria chimicã, producþia de
medicamente, construcþiile de maºini ºi electrotehnica s-au adaptat remarcabil ºi au reuºit
chiar sã-ºi extindã activitatea. În schimb, agricultorii, care speraserã sã obþinã mari avantaje
din aderarea la Piaþa Comunã ºi aplicarea Politicii Agricole Comune, au avut rezultate bune
câþiva ani, dar din a doua parte a anilor �70 mãrirea preþurilor la energie ºi înãsprirea
regulilor europene de subvenþionare a activitãþii agricole au erodat gradual avantajele obþinute
din aderare, iar povara creditelor contractate în perioada de euforie s-a dovedit prea mare
pentru unii dintre producãtorii danezi. Consecinþe directe ale crizei au fost deficite severe
ale balanþei de plãþi externe, încetinirea ratei de creºtere economicã344 ºi creºterea ºomajului
la peste 10% în anii 1975-1978.

Reacþiile la crizã au fost diverse. Unele dintre ele au vizat aspecte foarte concrete ale
crizei ºi s-au dovedit eficiente. Astfel, în momentul când s-a constatat cã sporirea preþului
petrolului era durabilã ºi cã o mare cantitate din importuri erau consumate pentru încãlzirea
locuinþelor, au fost introduse stimulente financiare pentru izolarea termicã a locuinþelor ºi
au fost extinse sistemele de încãlzire centralã la nivelul unor cvartale sau chiar cartiere. De
asemenea, au fost introduse restricþii de vitezã pe ºosele, pentru a scãdea consumul de
benzinã, iar unele dintre centralele electrice au fost din nou trecute pe cãrbune. Nu în cele
din urmã, în 1979 Danemarca a luat decizia de a investi în exploatarea resurselor de gaze
naturale ce-i reveneau în Marea Nordului. Pe de altã parte, politicile macroeconomice au
fost relativ incoerente. La început, s-a considerat cã prioritarã este menþinerea la niveluri
cât mai reduse a dezechilibrelor balanþei de plãþi; apoi, în momentul când aceasta a condus
la mãrirea ºomajului, s-a considerat cã reducerea acestuia trebuie sã fie în prim-plan.
Aceastã alternanþã a prioritãþilor s-a fãcut însã cu neglijarea altor aspecte. Deosebit de grave
au fost creºterea în continuare a consumului (se estimeazã cã în aceºti ani consumul mediu
pe locuitor a sporit cu 2,8% pe an, deºi ratele de creºtere a economiei erau mult mai mici)
ºi creºterea de asemenea a numãrului de angajaþi din sectorul public. În aceste condiþii,

342. Pentru prezentarea aspectelor crizei am folosit, acolo unde nu sunt indicate alte surse,
informaþiile din Johansen 1987:164-205.

343. Crafts, Toniolo 1996: 567 (capitol de Peder J. Pedersen).
344. Astfel, produsul naþional brut danez a crescut în anii 1973-1981 cu o medie de 1,27%,

inferioarã atât þãrilor mari din Europa Apuseanã (RFG, Franþa, Marea Britanie, Italia), cât ºi
în raport cu media þãrilor nordice (Crafts, Toniolo 1996: 546 � capitol de Peder J. Pedersen).
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ponderea cheltuielilor publice în cadrul produsului naþional brut, amplificatã de dezechilibrul
indus de sporirea ºomajului, a variat la niveluri între 50% ºi 67%, iar datoriile acumulate
de firme, autoritãþile locale ºi guvern au devenit tot mai mari. Desigur, condiþiile de
creditare au fost relativ convenabile în cea mai mare parte a anilor �70, dar totuºi povara
totalã a sporit, ceea ce a condus la sporirea dobânzilor la care statul mai putea contracta noi
datorii. Câteva devalorizãri succesive pentru a þine pasul cu devalorizãrile britanice nu au
ajutat nici ele la redresarea economiei, cu atât mai mult cu cât, datoritã noilor condiþii de
dupã aderarea la Piaþa Comunã, comerþul exterior danez era într-un proces de diversificare,
iar ponderea Marii Britanii ca principal partener economic extern era în declin.

Redresarea dupã crizã a fost gradualã345. În septembrie 1982 guvernul minoritar
social-democrat a trebuit sã demisioneze, iar guvernarea a fost preluatã de o coaliþie
conservator-centristã condus de Poul Schlüter, care apoi a condus mai multe guverne
succesive pânã în 1993. Inspirat de neoliberalismul thatcherian, Poul Schlüter a promovat o
politicã de economii severe, oprirea creºterii sectorului de stat, stabilizarea ratei de schimb
prin aderarea fermã la Sistemul Monetar European ºi stimularea investiþiilor în sectorul
privat. Într-o primã fazã pieþele au reacþionat pozitiv, rata dobânzilor a scãzut, iar investiþiile,
ocuparea forþei de muncã ºi consumul au crescut; relansarea creºterii economice daneze,
vizibilã încã din 1982, a precedat-o chiar pe cea din cele mai multe þãri europene dezvoltate.
În anii 1982-1986 ratele de creºtere au fost apreciabile (3-4% anual), dar dupã aceasta,
supraîncãlzirea economiei reflectatã ºi de o creºtere prea mare ºi rapidã a salariilor a condus
la diminuarea temporarã a productivitãþii ºi la o încetinire a creºterii economice în anii
1987-1989, cu prelungiri apoi pânã în 1993, din cauza influenþei scurtei recesiuni economice
mondiale din 1991-1993. Totuºi, reînãsprirea politicii de economii ºi performanþele în
general bune ale exportatorilor au îngãduit consolidarea redresãrii. Preþul scãzut al petrolului
ºi valorificarea gazului natural din Marea Nordului au fãcut ca Danemarca sã devinã din
1991 un exportator net de energie (deºi din acest punct de vedere nu se poate compara cu
Norvegia ºi/sau Marea Britanie). Tot în plan energetic trebuie semnalatã ºi dezvoltarea
producþiei de energie eolianã, care în 2007 asigura aproape 20% din energia electricã a
Danemarcei346; mai mult, compania danezã Vestas, care s-a angajat din 1979 în producþia
de turbine eoliene, este astãzi principalul producãtor mondial de instalaþii pentru energiile
regenerabile, având fabrici în þãri din 4 continente ºi peste 20.000 de angajaþi, ºi deþinea în
2007 circa 28% din piaþa mondialã a instalaþiilor eoliene347. Pe de altã parte, excedentele
balanþei comerciale au fãcut ca începând din 1990 ºi balanþa de plãþi sã devinã excedentarã,
fapt care ilustra dinamismul economiei daneze. Dupã 1993 noi impulsuri au venit din partea
guvernelor de coaliþie conduse de social-democratul Poul Nyrup Rasmussen (prim-ministru
între 1993-2001). Acesta a pus accentul pe privatizãri ºi pe modernizarea pieþei muncii,
lansând pentru aceasta din urmã ºi termenul flexicurity tocmai pentru a exprima combi-
naþia de flexibilitatea ºi securitate socialã348. Pânã la reforma din 1994, piaþa muncii din
Danemarca se baza pe consultãri sistematice între angajatori ºi sindicate, pe dreptul
angajatorilor de a concedia rapid pe angajaþi atunci când o cereau interesele întreprinderii
ºi pe un nivel consistent al asigurãrilor de ºomaj. Reforma iniþiatã de Poul Nyrup Rasmussen
a prevãzut introducerea unor politici active în ceea ce priveºte oferirea de programe de
pregãtire profesionalã ºi chiar de reconversie pentru ºomeri, precum ºi ajutorarea acestora

345. Crafts, Toniolo 1996: 568-569; Henriksen 2006.
346. http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Denmark (accesat la 03.01.2010).
347. http://en.wikipedia.org/wiki/Vestas#cite_note-vest-1 (accesat la 03.01.2010).
348. http://en.wikipedia.org/wiki/Flexicurity (accesat la 03.01.2010).
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în gãsirea unor noi locuri de muncã, odatã cu limitarea ajutoarelor sociale, astfel încât
acestea sã nu diminueze motivaþia ºomerilor de a se reangaja. Acest sistem are avantajul de
a combina dinamismul forþei de muncã, îmbunãtãþirea stocului de competenþe ºi contribuþia
la creºterea productivitãþii muncii. În acelaºi timp, sistemul s-a dovedit eficient în scãderea
ratei ºomajului mult sub mediile Uniunii Europene ºi în promovarea echitãþii sociale, fiind
chiar adoptat ca reper în cadrul politicilor sociale europene. Profitând ºi de conjunctura
bunã a economiei mondiale, în anii 1993-2000 economia danezã a cunoscut din nou o
accelerare a creºterii economice, combinatã cu o îmbunãtãþire a situaþiei de pe piaþa muncii
ºi � cel puþin în anii 1993-1997 � cu o îmbunãtãþire a poziþiei relative a Danemarcei în
Europa.

Cu toate acestea, evoluþia economicã ºi politicã a Danemarcei din ultimele decenii nu a
fost scutitã de probleme.

Deziluziile din primii ani de dupã aderarea la Piaþa Comunã au alimentat curentul
eurosceptic, care a devenit chiar dominant în unele momente349. Unul dintre acestea a fost
referendumul din 2 iunie 1992 pentru ratificarea Tratatului de la Maastricht, prilej cu care
50,7% dintre alegãtorii prezenþi (83,1% din electorat) au votat împotrivã. În faþa acestei
surprize, clasa politicã a reacþionat puternic, ºapte dintre cele opt partide reprezentate în
Parlament au încheiat un �compromis naþional� stabilind liniile de bazã ale unor rezerve
daneze faþã de procesul integrãrii europene, rezerve care apoi au fost apoi acceptate de
ceilalþi membri ai Comunitãþii Europene prin acordul de la Edinburgh (decembrie 1992) ºi
care au îngãduit depãºirea impasului printr-un nou referendum þinut la 18 mai 1993 ºi în
cadrul cãruia 56,7% dintre danezi au validat Tratatul de la Maastricht. Rezervele daneze
privesc obligaþia guvernului danez de a consulta populaþia prin referendum înainte de a

349. Paragraf bazat mai ales pe informaþiile ºi analizele din Branner, Kelstrup 2000:16-30.

Sursa: Maddison 2003: 62-69.

Figura IV.7. PIB/locuitor în Danemarca comparativ cu media a 29 de þãri vest-europene
dezvoltate (1958-2000)
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angaja Danemarca în patru domenii ale integrãrii europene: moneda unicã, cooperarea în
domeniul apãrãrii, cetãþenia comunã europeanã ºi cooperarea supranaþionalã în domeniile
justiþiei ºi afacerilor interne. Aici trebuie observat faptul cã statuarea rezervelor prin
compromisul dintre principalele partide politice ºi prin acordul de la Edinburgh a fost mai
degrabã o mãsurã simbolicã ce a reflectat reticenþa danezã faþã de concederea unor
componente ale suveranitãþii naþionale, decât un act care sã ridice noi piedici legale în calea
integrãrii europene, deoarece, potrivit articolului 20 din Constituþia din 1953, guvernul
danez oricum era obligat sã consulte populaþia prin referendum pentru orice cedare parþialã
de suveranitate, care nu întrunea la votul în Parlament o majoritate de cel puþin 5/6 dintre
deputaþi. Problema nu este deci atât de mult blocajul legal, cât mai ales starea de spirit ºi
atitudinea cetãþenilor danezi. Acestea au variat în ceea ce priveºte problematica europeanã.
Astfel, în 1998 55,1% dintre alegãtorii prezenþi au aprobat ratificarea Tratatului de la
Amsterdam, în timp ce în 2000 53,2% dintre alegãtori au zãdãrnicit planul guvernului ca
Danemarca sã adopte moneda euro. În 2005, referendumul anunþat pentru aprobarea proiectului
Constituþiei europene a fost abandonat dupã voturile negative din Franþa ºi Þãrile de Jos, iar
ulterior Tratatul de la Lisabona a fost considerat cã nu cuprinde nici o cedare de suveranitate
de genul celor prevãzute în constituþie sau în rezervele din 1992 ºi a fost aprobat doar prin
votul Parlamentului, fãrã convocarea unui nou referendum. În schimb, în ultimii ani sunt
discuþii intense dacã ºi când sã fie organizat un nou referendum pentru adoptarea euro ºi
eventual pentru eliminarea celorlalte rezerve daneze faþã de integrarea europeanã.

O altã problemã serioasã a economiei daneze a fost ºi este în continuare ponderea mare
a cheltuielilor publice, îndeosebi pentru sistemul de asigurãri sociale. În anii economici
dificili, când încasãrile scad ºi plãþile sociale cresc, cheltuielile publice ajung sã depãºeascã
jumãtate din produsul intern brut, iar mulþi economiºti ºi oameni politici au ajuns la
concluzia cã acest nivel este prea ridicat. Unul dintre aceºtia, Anders Fogh Rasmussen,
lider al partidului Venstre (Liberal), care publicase în perioada de opoziþie faþã de guvernul
predominant social-democrat un volum cu un titlu simbolizând un întreg program politic �
Fra socialstat til minimalstat [De la statul social la statul minimal, 1993] � a ajuns în 2001
prim-ministru al unei coaliþii liberal-conservatoare, poziþie în care s-a menþinut pânã în
2009, când a devenit secretar-general al NATO. Mãsurile financiare concret adoptate au fost
însã departe de obiectivele anunþate din opoziþie, astfel încât de unele reduceri ale impozitelor
au beneficiat numai pãturile superioare ale clasei mijlocii, iar în condiþiile încetinirii
creºterii economice dupã 2001 Danemarca s-a clasat mai mulþi ani la rând pe primul sau pe
al doilea loc dintre þãrile dezvoltate (la concurenþã cu Suedia) în ceea ce priveºte ponderea
poverii fiscale în cadrul PIB, cu procentaje variind în jurul a 50%350. În schimb, în timpul
guvernãrii conduse de Anders Fogh Rasmussen, Danemarca a reuºit sã realizeze excedente
ale execuþiei financiare ºi sã reducã ponderea datoriei publice351, menþinând totodatã niveluri
reduse ale inflaþiei.

Criza economicã mondialã a relevat vulnerabilitatea relativã a economiei daneze,
datorate atât faptului cã nu a adoptat euro, cât ºi datoritã legãturilor intense cu economii
foarte vulnerabile, cum au fost Marea Britanie ºi þãrile baltice. Astfel, recesiunea a început
ceva mai devreme în Danemarca, care a avut creºtere negativã de �0,9% din PIB încã din
2008 (an în care economia EU27 a consemnat o creºtere anualã de 0,8%) ºi a scãzut în 2009
mai mult decât media Uniunii Europene (estimãri Eurostat de �4,5% faþã de media de

350. http://www.taxarticles.info/2009/12/taxes-in-denemark-updated/ (accesat la 03.01.2010).
351. Datoria publicã reprezenta 80% din PIB în 1993 ºi numai 26% în 2007 (http://en.wiki-

pedia.org/wiki/Economy_of_Denmark, accesat la 30.12.2009).
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�4,1%), dar reacþiile instituþionale ºi de politicã economicã au fost deja amorsate, iar
perspectivele sunt de redresare ceva mai rapidã decât restul Uniunii Europene352.

Dincolo însã de aceste avataruri, Danemarca a reuºit în perioada postbelicã sã-ºi conserve
într-o mare mãsurã poziþia de frunte în plutonul þãrilor dezvoltate (la nivelul anului 2008 se
plasa pe locul 5 între þãrile Uniunii Europene, fiind devansatã doar de Luxemburg, Irlanda,
Þãrile de Jos ºi Austria, dar înaintea Suediei ºi Germaniei353). Totodatã, economia danezã
este extrem de deschisã la cooperarea economicã internaþionalã, are o structurã echilibratã
în care coexistã întreprinderi de vârf în ramuri tradiþionale (de exemplu industria alimentarã
sau construcþiile de maºini) cu altele active în ramuri relativ noi, precum industria farma-
ceuticã, biotehnologiile ºi producþia de energie regenerabilã. De asemenea, Danemarca a
reuºit sã asigure un remarcabil echilibru social, oferind un nivel ridicat de bunãstare
majoritãþii cetãþenilor sãi, reflectat ºi în nivelul ridicat de pregãtire economico-profesionalã
a populaþiei. Dacã avem în vedere ºi îmbunãtãþirile realizate în ultimele douã decenii la
nivelul echilibrelor financiare ºi macroeconomice, precum ºi robusteþea instituþiilor eco-
nomico-sociale, atunci putem conchide cã Danemarca este una dintre þãrile cel mai bine
pregãtite pentru a face faþã sfidãrilor economice ale secolului XXI.

IV.3.2. Irlanda � �tigrul economic al Europei�

La sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, Irlanda, deºi fusese neutrã ºi ca atare nu
suferise distrugeri directe (exceptând pierderile de nave), se afla într-o stare economicã
deplorabilã ºi nimic nu anticipa faptul cã la sfârºitul secolului XX avea sã fie catalogatã ca
�tigrul celtic�, economia europeanã care a reuºit cel mai bine în perioada postbelicã
depãºirea subdezvoltãrii ºi înapoierii economice354. Greutãþile în aprovizionarea cu materii
prime din import ºi mai ales cu combustibili se adãugaserã peste politica economicã ce
aspira la autarhie economicã ºi conduseserã la o severã recesiune economicã, la raþionalizãri
ºi privaþiuni care fãcuserã ca mulþi irlandezi sã prefere sã emigreze în Marea Britanie.
Terminarea rãzboiului nu a însemnat o încetare rapidã a dificultãþilor economice. Dimpotrivã,
pânã spre sfârºitul anilor �50 performanþa economicã a Irlandei a rãmas mediocrã.
Deºi aspiraþiile de consum nesatisfãcute în timpul rãzboiului au explodat în primii ani
postbelici, impactul macroeconomic al creºterii cererii interne a fost redus de performanþa
mediocrã a exporturilor irlandeze. Aceasta se datora pe de o parte slabei competitivitãþi a
economiei irlandeze, iar pe de altã parte dificultãþilor economice imediat postbelice ale
principalului debuºeu extern (Marea Britanie). În aceste condiþii, resursele financiare pentru
susþinerea importurilor au fost multã vreme insuficiente, iar multe dintre lipsuri s-au
prelungit ºi în primii ani postbelici. Abia ajutorul american concretizat în Planul Marshall
a condus la o redresare spectaculoasã. Ca ºi în cazul Danemarcei, impactul Planului
Marshall nu s-a limitat la ajutorul financiar direct; de altfel, în cazul Irlandei, datoritã
mãsurilor restrictive ale Ministerului de Finanþe, nici nu au fost absorbite toate fondurile
alocate. Cu toate acestea, sumele primite prin Planul Marshall au servit la finanþarea

352. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1
&language=en&pcode=tsieb020 (accesat la 30.12.2009)

353. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1
&language=en&pcode=tsieb010 (accesat la 30.12.2009).

354. În aceastã parte, acolo unde nu se precizeazã alte surse, relatarea istoricã se bazeazã mai ales
pe Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 55-94, Ó Gráda 1997: 21-40 ºi Sweeney 1999: 32-46.
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importurilor (inclusiv din Statele Unite) ºi au asigurat creºterea spectaculoasã a investiþiilor.
Pe aceastã bazã, producþia industrialã a înflorit ºi au fost realizate importante investiþii
infrastructurale (construcþii de locuinþe, electrificare, reîmpãduriri etc.). Pe de altã parte, în
1950-1951 deficitul balanþelor comercialã ºi de plãþi a crescut considerabil, fiind agravat de
devalorizarea lirei sterline, care a defavorizat exporturile irlandeze în Marea Britanie.
Pentru a face faþã acestei situaþii, guvernul irlandez a adoptat o politicã economicã hotãrât
restrictivã ºi deflaþionistã, care a inhibat procesele de creºtere economicã. În acelaºi context,
au fost intensificate ºi mãsurile protecþioniste, care au fãcut ca Irlanda sã nu liberalizeze
comerþul exterior în acelaºi timp cu majoritatea membrilor OCDE ºi sã nu profite decât în
foarte micã mãsurã de boomul pe care l-au cunoscut majoritatea economiilor vest-europene
în anii 1950. Slaba performanþã economicã a Irlandei din anii 1945-1958 este bine
reflectatã de comparaþia cu alte state vest-europene.

Tabelul IV.44. PIB/locuitor în Irlanda comparativ cu alte state vest-europene
(1938-1958) (dolari 1990 Geary Khamis)

Anul Irlanda Marea Britanie Danemarca Portugalia 
1938 3.052 6.266 5.762 1.747 
1945 3.019 7.056 5.066 1.804 
1947 3.092 6.604 6.035 2.071 
1950 3.453 6.939 6.943 2.086 
1955 3.920 7.868 7.395 2.475 
1958 3.870 7.966 8.095 2.672 

Sursa: Maddison 2003: 62-63, 68.

Dacã performanþa slabã în raport cu Danemarca era oarecum de aºteptat, se cuvine sã
remarcãm cã Irlanda a pierdut teren ºi în comparaþie cu Portugalia, care era o economie încã
ºi mai slab dezvoltatã decât Irlanda, era ºi ea dependentã economic de relaþiile cu Marea
Britanie ºi beneficiase de neutralitate în timpul rãzboiului ºi de Planul Marshall dupã 1947;
or, exceptând intervalul 1947-1950, Irlanda a avut ritmuri de creºtere mai scãzute decât
Portugalia, ceea ce a fãcut ca diferenþa de nivel de dezvoltare sã se reducã nu numai în
termeni relativi, ci ºi în termeni absoluþi.

Un efect ºi totodatã simptom al slabei performanþe economice a Irlandei în anii �50 a fost
sporul emigraþiei. Astfel, la nivelul întregului deceniu au fost înregistraþi 409.000 de
emigranþi, o cifrã mult mai mare decât în anii 1940 (250.000) ºi decât în perioada interbelicã
(136.000 în anii 1920 ºi 101.000 în anii 1930)355. Practic, aceasta înseamnã cã în anii �50
Irlanda a pierdut peste o zecime din populaþia sa. Dacã avem în vedere faptul cã majoritatea
emigranþilor erau tineri în putere, cu un capital social ºi educaþional peste media naþionalã,
atunci avem o imagine încã ºi mai clarã a impactului acestei hemoragii umane. Din punctul
de vedere al stocului de capital uman, valul de emigraþie din anii �50 a fost comparabil
pentru Irlanda cu pierderile suferite de multe þãri din cauza celui de-al doilea rãzboi
mondial.

La mijlocul anilor �50 devenise clar cã era nevoie de o schimbare de politicã
economicã. Unele începuturi au fost fãcute încã din anii 1954-1957, când o coaliþie având
ca principalã componentã politicã pe Fine Gael a întrerupt temporar hegemonia exercitatã
din anii 1930 de cãtre Fianna Fáil. Guvernul a iniþiat discuþii cu Fondul Monetar Internaþional

355. Sweeney 1999: 37.
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ºi cu Banca Mondialã ºi a acceptat propunerea pentru construirea unei rafinãrii cu capital
britanic la Cork, ceea ce marca începutul unei deschideri spre cooperarea cu capitalul
strãin. Totodatã, în 1955 un comitet consultativ, numit pentru a examina eficienþa investiþiilor
publice, a propus instituirea unui sistem de planificare economicã indicativã, dupã modelul
adoptat deja în alte þãri vest-europene. Adevãrata cotiturã s-a produs însã abia dupã revenirea
la putere a Fianna Fáil în 1957. Sarcina de a defini politica economicã a noului guvern a
revenit lui T.K. Whitaker, secretar în Departamentul Finanþelor, care a elaborat mai multe
memorandumuri, dintre care douã au fost fãcute publice în 1958 sub titlurile sugestive
Dezvoltarea economicã ºi Program pentru expansiune economicã. Deºi accentul cel mai
mare a fost pus pe trecerea la planificarea economicã indicativã, iar un prim-plan naþional
de dezvoltare economicã a fost aplicat în anii 1959-1963, încã ºi mai importantã a fost
abandonarea politicii autarhizant protecþioniste adoptate în 1932 ºi trecerea la o politicã de
favorizare a investiþiilor strãine ºi de liberalizare gradualã a relaþiilor economice
externe. Decisivã a fost asumarea noii orientãri de cãtre Seán Lemass, urmaºul lui Éamon
de Valera în calitatea de prim-ministru în anul 1959. Puþine elemente ar fi anticipat adoptarea
acestui rol de cãtre Seán Lemass. Era un om trecut de prima tinereþe (nãscut în 1899) ºi
fusese ministru al Economiei ºi Comerþului în toate guvernele Fianna Fáil de dupã 1932,
exceptând doi ani din timpul rãzboiului, când condusese încã ºi mai importantul Minister al
Aprovizionãrii. În aceastã calitate, Lemass fusese principalul artizan al politicii protecþioniste
ºi independentiste din anii 1930-1950. Totuºi, încã de la mijlocul anilor �50 el începuse sã
aprecieze cã industriaºii irlandezi nu profitaserã suficient de protecþia oferitã de stat
împotriva concurenþei externe; totodatã, el era sensibil la interesele sindicatelor, care
doreau sporirea numãrului locurilor de muncã ºi a veniturilor muncitorilor. În ianuarie 1957
el a recunoscut faptul cã exporturile nu puteau creºte fãrã cooperarea cu firmele strãine,
care aveau atât resursele tehnice ºi financiare, cât ºi conexiunile necesare pentru cucerirea
pieþelor externe. În consecinþã, el a devenit promotorul noii orientãri, iar dupã retragerea lui
Éamon de Valera ºi preluarea funcþiei de prim-ministru în 1959 a asigurat succesul noii
politici de dezvoltare economicã planificatã ºi de deschidere economicã spre exterior. Pe
lângã adoptarea programelor naþionale de dezvoltare economicã, cele mai importante mãsuri
ale noii politici au fost abolirea Actelor de Control al Manufacturilor din 1932, reducerea
impozitului pe profit pentru întreprinderi, ºi schimbarea prioritãþilor stabilite pentru Autoritatea
pentru Dezvoltarea Industrialã (IDA, înfiinþatã în 1949) de la promovarea exporturilor
industriilor cu capital irlandez spre atragerea agresivã a investiþiilor strãine356.

Aceastã reorientare a fost facilitatã de faptul cã pe piaþa mondialã exista în aceastã
perioadã un excedent de capitaluri, mai ales americane, în cãutare de plasamente profitabile.

356. Aceastã politicã a combinat scutirile ºi reducerile de taxe cu un sistem de subvenþii ºi cu
asigurarea de facilitãþi infrastructurale. Ponderea acestor mãsuri active de intervenþie a unei
agenþii de stat în funcþionarea economiei a fost considerabilã, atingând la începutul anilor �80
un maxim istoric de 12% din cheltuielile publice ºi 2% din Produsul Intern Brut. În
consecinþã, Cormac Ó Gráda are dreptate sã observe cã schimbarea de politicã economicã de
la sfârºitul anilor �50 nu a însemnat o adoptare a liberalismului economic, ci înlocuirea unui
tip de distorsiuni economice (protecþionismul) cu alt tip de distorsiuni economice (facilitãþile
fiscale pentru investiþii strãine ºi pentru exporturi). Recunoscând faptul cã acest tip interven-
þionist de �politicã industrialã� viciazã mediul de afaceri, oferã posibilitãþi de profit pe banii
publici unora dintre agenþii economici în dauna altora ºi poate uneori conduce la alocãri
suboptimale ale factorilor economici, el observã totuºi cã experienþa Irlandei demonstreazã
cã �distorsiunile în direcþia unei prea mari deschideri economice sunt preferabile la o
protecþie excesivã� (Ó Gráda 1997: 54-55)
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În aceastã conjuncturã favorabilã investiþiile strãine357 s-au orientat la sfârºitul anilor �50 ºi
în prima parte a anilor �60 mai ales spre industrii care foloseau intensiv forþa de muncã ºi
produceau produse standardizate pentru export, cum ar fi textilele ºi confecþiile, încãl-
þãmintea ºi materialele plastice. De pe la mijlocul anilor �60, IDA a trecut la o politicã de
atragere selectivã a investiþiilor strãine, favorizându-le mai ales pe cele din ramuri cu un
grad ridicat de tehnicitate, cum ar fi construcþiile de maºini, industria farmaceuticã ºi
electronica. Aceastã mutaþie, care într-un fel rãspundea ºi faptului cã primul val de investiþii
strãine condusese la ocuparea aproape completã a forþei de muncã ºi chiar la situaþii de
penurie a acesteia, a permis dezvoltarea unor activitãþi industriale cu spor ridicat de valoare
adãugatã, ceea ce a întãrit competitivitatea economiei irlandeze.

Întreprinderile controlate de marile capitaluri internaþionale erau orientate mai ales spre
export. În aceste condiþii, valoarea exporturilor de produse industriale a crescut în
1958-1973 în medie cu 23% pe an358. Exporturile agroalimentare au beneficiat ºi ele de o
conjuncturã favorabilã, chiar dacã nu au putut creºte la fel de rapid precum cele industriale,
au înregistrat ºi ele creºteri. Ele au fost stimulate de subvenþiile acordate de stat crescãtorilor
de animale, de prevederile favorabile din tratatul de liber-schimb încheiat cu Marea Britanie
în 1965 ºi de creºterile preþurilor mondiale la produsele agricole ºi animaliere. Se poate
observa ºi o mutaþie de la exporturile de animale vii spre cele de preparate de carne ºi
lactate. În plus, deºi Marea Britanie a rãmas principalul partener economic extern al
Irlandei, exportatorii irlandezi au reuºit sã pãtrundã ºi pe alte pieþe, mai ales în þãrile Pieþei
Comune.

Aceste succese au fost reflectate de dublarea ratei de creºtere a produsului intern brut pe
cap de locuitor, de la puþin peste 1,9% anual în 1945-1958 la peste 3,95% anual în
1958-1972359. Acest spor este cu atât mai apreciabil cu cât în aceastã perioadã au avut loc
stoparea fenomenului de emigraþie netã ºi relansarea creºterii demografice, astfel încât �
spre deosebire de perioadele anterioare � performanþa brutã era chiar mai mare decât
indicatorii pe cap de locuitor. Cu toate acestea, creºterea realizatã de Irlanda era sub media
Europei apusene (4,05% anual în 1950-1973), ºi mult sub performanþa din aceeaºi perioadã
a þãrilor iberice (Portugalia a realizat o creºtere a produsului intern brut pe cap de locuitor
de 5,45% anual în 1950-1973, iar Spania 5,60% anual); în schimb, performanþa Irlandei
era superioarã celei britanice ºi chiar celei daneze360.

Tabelul IV.45. PIB/locuitor în Irlanda comparativ cu alte state vest-europene (1958-1972)
(dolari 1990 Geary Khamis)

Anul Irlanda Marea Britanie Danemarca Portugalia 
1958 3.870 7.966 8.095 2.672 
1962 4.636 8.865 9.747 3.800 
1967 5.352 10.049 11.437 5.334 
1972 6.663 11.294 13.538 6.355 

357. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 239-241; Munley, Thornton, Aronson 2002: 33-50 �
capitol de Joe Durkan).

358. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 68. Trebuie totuºi observat cã o parte a acestei creºteri a
fost erodatã de devalorizarea monetarã, mai ales dupã 1967.

359. Calculul nostru pe baza datelor din Maddison 2003: 68-69.
360. Maddison 2003: 263.

Sursa: Maddison 2003: 62-65, 68-69.
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Ritmurile mediocre de creºtere economicã din Marea Britanie fãceau ca Irlanda sã aibã
neapãratã nevoie de extinderea relaþiilor cu alte pieþe mai dinamice. În aceste condiþii,
aderarea la Comunitatea Economicã Europeanã (Piaþa Comunã) a fost crucialã pentru
succesul orientãrii spre export a economiei irlandeze. Tratatul de la Roma din 1957 ºi
constituirea Pieþei Comune reprezentaserã un stimul important în decizia guvernanþilor de a
trece la deschiderea gradualã a economiei Irlandei la sfârºitul anilor �50. În contextul
tratativelor de aderare a Marii Britanii la Comunitãþile Europene, Irlanda a depus ºi ea o
cerere de aderare, care a fost abandonatã atunci când Franþa a blocat aderarea britanicã
(1963). La începutul anilor �70 negocierile comunitar-britanice au fost reluate. Irlanda s-a
alãturat ºi ea ºi la 1 ianuarie 1973 a devenit membru al Comunitãþii Economice Europene,
laolaltã cu Marea Britanie ºi cu Danemarca.

Integrarea în Piaþa Comunã a presupus procese de adaptare a economiei irlandeze
pentru a face faþã concurenþei comunitare. Desigur, în cadrul procesului de aderare Irlanda
a negociat o eliminare gradualã, eºalonatã pe cinci ani, a taxelor vamale în raport cu restul
þãrilor comunitare. Cu toate acestea, presiunea concurenþei externe a generat un efect de
�duº rece� (Desmond Norton) asupra producãtorilor irlandezi.

În industrie pot fi observate trei tipuri de adaptare, diferite în funcþie de natura ramurilor
industriale:

1) industriile dominate de firme transnaþionale, subvenþionate de stat prin �politica indus-
trialã� ºi orientate spre export (mai ales în sectoarele chimic, farmaceutic, electrotehnic
ºi electronic) s-au adaptat rapid ºi au profitat masiv de oportunitãþile deschise de
apartenenþa la Piaþa Comunã;

2) industriile orientate spre piaþa internã (o parte din industria alimentarã ºi producãtoare de
bãuturi, tutunul, producþia de hârtie, sectorul tipografic, precum ºi firme din prelucrarea
metalelor ºi a lemnului ºi din sectorul serviciilor) au prosperat în anii �70, printre altele
datoritã excesului de cheltuieli bugetare, ºi au trebuit sã se contracte în perioada de
austeritate din anii �80;

3) industriile producãtoare de bunuri standardizate, tranzacþionate internaþional (textile,
îmbrãcãminte, încãlþãminte, pielãrie, construcþii de maºini, o parte din sectorul alimentar etc.)
au fost sever afectate de penetraþia produselor importate ºi de concurenþa cu firme
internaþionale mai puternice, iar o parte dintre firmele existente au trebuit sã se contracte
sau au fost eliminate de pe piaþã361.

Dacã asupra industriei efectele integrãrii au fost împãrþite, sectorul agricol a avut de câºtigat
datoritã aplicãrii Politicii Agricole Comunitare. Subvenþiile pentru agricultori au condus la
creºterea veniturilor acestora în primii ani de dupã aderare, contribuind la stimularea cererii de
pe piaþa internã în a doua parte a anilor �70. Dupã un maxim atins în 1978, când veniturile medii
obþinute de persoanele active în agriculturã au fost cu 40% mai mari decât în 1972, situaþia
agricultorilor a început sã se deterioreze, mai ales din cauza poverii datoriilor, a recesiunii
mondiale ºi a scãderii veniturilor obþinute din exporturile spre Marea Britanie. În anii 1978-1986
fluctuaþiile producþiei agricole au fost considerabile, iar veniturile medii obþinute de agricultori
au ajuns sã fie doar puþin mai mari decât înainte de aderarea la Piaþa Comunã362.

Exporturile au avut evident de câºtigat datoritã aderãrii la Comunitatea Economicã
Europeanã. Valoarea lor a crescut exploziv dupã aderare, de la 647 milioane lire irlandeze
în 1972 la 869 milioane în 1973, 1.122 de milioane în 1974, 1.447 de milioane în 1975,

361. Norton 1994: 584-585.
362. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 82-84.



423EPOCA POSTBELICÃ

ceea ce înseamnã mai mult decât o dublare în trei ani363. Chiar dacã avem în vedere ºi rata
inflaþiei, creºterile au continuat sã fie considerabile ºi în anii urmãtori. Se cuvine sã
observãm ºi douã mutaþii structurale364. Exporturile industriale au sporit mai rapid decât
cele agricole, astfel încât ponderea lor în valoarea totalã a exporturilor a crescut de la 41%
în 1972 la 64,5% în 1985. Pe de altã parte, deºi Marea Britanie a rãmas pe locul 1 între
partenerii economici externi ai Irlandei, exporturile spre celelalte þãri comunitare au crescut
mai rapid decât cele pe piaþa britanicã. În aceste condiþii, exporturile combinate spre cele
ºase þãri continentale care fondaserã Piaþa Comunã au ajuns în 1985 la 36% din valoarea
totalã a exporturilor irlandeze, depãºind pe cele spre Marea Britanie (30,3% în 1985).

Un factor care a influenþat în sens negativ situaþia economicã a Irlandei în perioada de
dupã aderarea la Piaþa Comunã a fost deteriorarea climatului economic mondial dupã
1973. Creºterea preþului petrolului a afectat Irlanda, þarã lipsitã de resurse energetice
proprii. Totuºi, economia irlandezã a depãºit fãrã recesiune primul ºoc petrolier, în primul
rând datoritã efectelor general pozitive ale aderãrii la Piaþa Comunã ºi în subsidiar datoritã
politicii financiare expansioniste a guvernului, care a alimentat cererea prin acumularea de
datorii. O primã încercare de a stopa creºterea deficitului bugetar a condus la o scurtã
recesiune, ceea ce a determinat noul guvern Fianna Fáil sã revinã la o politicã financiarã
�largã� în 1977-1978, mai ales în ceea ce priveºte investiþiile. Verdictul istoricilor economiei
este sever: �Cel mai bun lucru care se poate spune despre strategia adoptatã în acest moment
este faptul cã era bine intenþionatã. Ea ignora însã atât de multe aspre realitãþi, încât era
inevitabil sã conducã la necazuri�365. Aplicarea acestei strategii a fost încã ºi mai proastã
decât concepþia. Deºi programul prevedea ca sporul cheltuielilor bugetare sã se ducã spre
investiþii, în practicã guvernul a cedat repede la presiunile salariale, iar salariul mediu din
sectorul public s-a dublat în doar trei ani (1978-1981)366. Aceste creºteri au coincis cu
efectele celui de-al doilea ºoc petrolier din 1979-1980 ºi ale adâncirii crizei economiei mondiale,
ceea ce a fãcut ca deficitul bugetar sã creascã foarte mult. Banii pompaþi în economie au
mers mai mult spre consum decât spre investiþii, au finanþat mai mult importurile decât
producþia internã, iar deficitul balanþei de plãþi externe a atins 15% în 1981367. Guvernul a
trebuit sã apeleze tot mai mult la credite, iar rata de îndatorare publicã raportatã la produsul
naþional brut a crescut de la 54,5% în 1973 la 81% în 1980368. Divorþul dintre proiecþiile
economice optimiste ale guvernului ºi realitãþi a devenit inconturnabil: pentru 1981 fusese
prevãzutã o creºtere a produsului naþional brut de 5% ºi s-au realizat 0,6%, solicitarea de
credite noi pentru guvern trebuia sã fie de 7% din produsul naþional brut ºi a fost de 15,9%,
inflaþia fusese planificatã la 5% ºi a atins 20,4%, iar ºomajul trebuia sã fie 5% ºi a ajuns
la 10%369. Evident, deteriorarea datelor macroeconomice impunea o schimbare de politicã.
Ideea restabilirii echilibrului financiar a fost tot mai prezentã în dezbaterea publicã, a fost
acceptatã la nivel declarativ ºi de cãtre politicieni370, dar aplicarea ei în practicã s-a dovedit

363. Mitchell 2003: 583.
364. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 84.
365. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 77.
366. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 79.
367. O�Hagan 1995: 39 (capitol de Jonathan Haughton).
368. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 89.
369. Ó Gráda 1997: 70.
370. Antoin E. Murphy considerã cã �deºi politicienii erau pregãtiþi sã foloseascã retorica

retranºãrii [financiare], ei nu erau pregãtiþi sã sprijine aceastã retoricã prin politici economice
adecvate� (Murphy 2000: 10).
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extrem de dificilã. Încercãrile de a redresa situaþia prin sporirea fiscalitãþii nu au reuºit,
deoarece impozitele mai mari nu au adus o creºtere suficientã a veniturilor bugetare. Deºi
guvernul de coaliþie dintre Fine Gael ºi laburiºti a reuºit sã restabileascã disciplina financiarã
ºi controlul asupra cheltuielilor publice, deºi a fost redus deficitul bugetar curent, povara
datoriei publice a continuat sã creascã, amplificatã de creºterea dobânzilor pe piaþa mondialã
la începutul anilor �80371. Criza a fost agravatã ºi de depresiunea din principalele pieþe spre
care se îndreptau exporturile irlandeze, ca ºi de devalorizãrile lirei sterline. Deºi Irlanda
aderase în 1979 la sistemul monetar european, în ideea de a se desprinde din legãtura prea
puternicã cu moneda britanicã, involuþia lirei sterline ºi dificultãþile financiare interne au
condus la devalorizarea în mai multe rânduri a lirei irlandeze în anii 1979-1986. Derapajele
inflaþioniste, ca ºi incapacitatea Irlandei de a profita de reducerea preþului petrolului în 1985
au condus la masive retrageri de capitaluri în 1985-1986. Guvernul de coaliþie dintre Fine
Gael ºi laburiºti a încercat sã contracareze fuga capitalurilor prin sporirea dobânzilor pe
piaþa internã, ceea ce a deprimat cererea ºi a agravat problemele cu care s-au confruntat
consumatorii ºi multe dintre întreprinderile irlandeze, contribuind totodatã la sporirea masivã
a ºomajului, care a atins 18% în 1986372. Exact în momentul când alte economii occidentale
ieºeau din recesiunea de la începutul anilor �80, în Irlanda anilor 1986-1987 predomina
convingerea cã þara eºuase economic ºi se afla într-o crizã gravã373.

În mod evident, multe dintre dificultãþile economice ale anilor �80 reprezentau consecinþa
directã a politicilor financiare iresponsabile din anii de dupã 1973. Au existat ºi voci care
considerau cã ansamblul politicilor de deschidere economicã spre exterior ºi de axare pe
export erau responsabile pentru problemele economice acumulate374. Ieºirea din crizã a
necesitat o mobilizare politicã fãrã precedent. Alegerile din februarie 1987 nu au condus
la majoritatea absolutã a vreunui partid, astfel încât partidul Fianna Fáil, care obþinuse
81 din cele 166 de mandate ale Parlamentului a format un guvern minoritar în frunte cu
Charles Haughey. Fianna Fáil câºtigase majoritatea relativã în alegeri criticând restricþiile
bugetare ale guvernului anterior ºi fãcând numeroase promisiuni electorale. Cu toate acestea,
dupã alegeri noul guvern a trebuit sã treacã la mãsuri de austeritate, contramandând creºterile
salariale promise ºi închizând spitale în pofida promisiunilor sale anterioare de a extinde
serviciile publice. În aceastã conjuncturã, Alan Dukes, noul lider al principalului partid de
opoziþie, Fine Gael, ºi ministru de Finanþe în guvernul anterior, a decis sã nu profite politic
de dificultãþile guvernului ºi chiar sã-l sprijine în adoptarea mãsurilor financiare necesare
pentru redresarea þãrii. Aceastã strategie politicã neobiºnuitã a fost exprimatã într-un discurs
þinut la 2 septembrie 1987 în faþa Camerei de Comerþ de la Tallaght:

Atunci când guvernul se miºcã în direcþia corectã, eu nu mã voi opune efortului
principal al politicii sale. Dacã merge în direcþia corectã, eu nu cred cã trebuie deviat
de la cursul sãu sau rãsturnat pe probleme macroeconomice. Orice altã politicã a
opoziþiei ar fi o simplã exploatare cinicã a oportunitãþilor politice pe termen scurt de
a obþine un avantaj politic, care la rândul sãu ar fi la fel de efemer ca duratã. Eu nu voi
juca un asemenea joc375.

371. Kennedy, Giblin, McHugh 1988: 90-91; Barry 1999: 77-81 (capitol de Patrick Honohan).
372. Munley, Thornton, Aronson 2002: 16 (capitol de Mark Cassidy).
373. Chiar ºi un analist nuanþat precum John Bradley vorbeºte de �o stagnare fãrã precedent a

creºterii economice, un nivel istoric ridicat al ºomajului ºi dezechilibre cronice în finanþele
statului� (Ó Gráda 1994b II: 151 � capitol de John Bradley).

374. Vezi mai ales criticile radicale din Crotty 1986.
375. http://www.finegael.ie//page.cfm/area/information/page/TheTallaghtStrategy/pkey/1375 (accesat

la 10.01.2008).
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Aplicatã consecvent, strategia de la Tallaght a îngãduit guvernului minoritar al lui
Charles Haughey sã adopte mãsuri nepopulare ºi sã reducã drastic cheltuielile publice.
Multe investiþii publice, mai ales în sectorul social, au fost anulate sau amânate; au fost
stopate temporar noile angajãri în serviciile publice ºi s-a aplicat un program de pensionãri
anticipate; au fost eliminate multe dintre facilitãþile fiscale existente ºi a fost acordatã o
amnistie fiscalã pentru contribuabilii ºi firmele care-ºi reluau plãþile. În contextul unei
conjuncturi externe favorabile, mai ales ale unei cereri puternice pentru produsele irlandeze
pe piaþa britanicã ºi ale reducerii dobânzilor pe piaþa internaþionalã, rezultatele au fost
spectaculoase. În 1988, exerciþiul bugetar s-a încheiat cu un excedent, iar rata îndatorãrii
raportatã la produsul naþional brut a scãzut considerabil376. Restabilirea echilibrelor
financiare a contribuit la redresarea încrederii investitorilor ºi a stat la baza intrãrii Irlandei
într-o fazã de creºtere economicã acceleratã, care a condus la dublarea produsului intern
brut pe locuitor în mai puþin de 12 ani, la depãºirea la acest indicator a Marii Britanii ca ºi
a mediei Europei apusene.

Cifrele absolute spun multe, dar ratele multianuale de creºtere ne îngãduie sã sesizãm
încã ºi mai bine caracterul excepþional al creºterii economice irlandeze de dupã 1987.
Practic, rata creºterii produsului intern brut pe cap de locuitor a crescut de peste 2,5 ori faþã
de media anilor 1973-1987 ºi a fost de peste douã ori mai mare ºi decât media anilor
1950-1973.

376. Barry 1999: 81-82 (capitol de Patrick Honohan).

Sursa: Maddison 2003: 64-65, 68-69.

Figura IV.8. PIB/locuitor în Irlanda comparativ cu alte state vest-europene
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Tabelul IV.46. Rate multianuale de creºtere a produsului intern brut pe locuitor
(%) (1950-2001)

Anii Irlanda Marea Britanie Media a 29 de state 
vest-europene 

1950-1973 3,03 2,42 4,05 
1973-1987 2,50 1,78 1,90 
1987-2001 6,43 1,93 1,87 

Sursa: Maddison 2003: 64-65, 68-69, 263.

Istoricii irlandezi îndeamnã însã la prudenþã în folosirea ca indicator economic a
produsului intern brut377. Ei atrag atenþia asupra faptului cã ponderea mare a întreprinderilor
transnaþionale ºi tendinþa acestora de a contabiliza în Irlanda profiturile obþinute în diverse
pãrþi ale lumii pentru a beneficia de rata redusã a impozitului pe profit din aceastã þarã fac
ca produsul intern brut sã fie artificial crescut; în aceste condiþii, potrivit acestor analiºti,
o mãsurã mai potrivitã a realitãþii economice ar fi produsul naþional brut. Unii analiºti au
încercat sã compare datele rezultate prin folosirea celor doi indicatori. Ei au constatat cã la
nivelul ratelor de creºtere în nici unul dintre ani diferenþa nu a fost mai mare de 2%378.
Atunci când mãsurãm media mai multor ani, diferenþa a fost ºi mai micã; de exemplu, pe
ansamblul anilor 1995-2000 produsul intern brut a crescut în medie cu 9,4% pe an, iar
produsul naþional brut cu �numai� 8,2% pe an379. Aceastã observaþie poate fi interpretatã în
diferite feluri, dupã cunoscuta alternativã a paharului pe jumãtate plin ºi pe jumãtate gol.
Putem sã conchidem fie cã aceastã ratã de creºtere era oricum mai mare decât cea din
oricare altã þarã europeanã în aceiaºi ani, fie cã diferenþa dintre produsul naþional brut ºi
produsul intern brut s-a mãrit de la un an la altul, ajungând la 11% în 1990 ºi la circa 20%
în 2000380. Dar, chiar dacã vom folosi în analizã numai produsul naþional brut ºi vom reduce
corespunzãtor valorile pentru anii 1987-2001, Irlanda tot a reuºit sã recupereze decalajul
care o despãrþea iniþial de media Uniunii Europene ºi sã depãºeascã aceastã medie. Sau,
altfel spus, �Irlanda a cunoscut o convergenþã rapidã cu standardele de viaþã medii din
Uniunea Europeanã chiar ºi în termenii acestui indicator, iar aceastã convergenþã a fost mult
mai dramaticã decât cea experimentatã de alte economii mai puþin dezvoltate ale UE,
Grecia, Spania ºi Portugalia�381. Concluzia se impune: creºterea economicã a Irlandei
dupã 1987 rãmâne excepþionalã ºi atunci când este mãsuratã prin intermediul produ-
sului naþional brut.

Aceastã concluzie este susþinutã ºi de alþi indicatori economici. În ultimul deceniu al
secolului XX au fost create net peste 500.000 de locuri de muncã noi, mai ales în sectorul
serviciilor, ceea ce a fãcut ca pe ansamblul economiei numãrul persoanelor active economic
sã creascã de la 1,113 milioane în 1990 la 1,671 milioane în 2000382. ªomajul a scãzut mai
întâi de la 18% în 1986 la 12,9% în 1990, a crescut apoi din nou pânã la 15,7% în 1993 ºi

377. Ó Gráda 1994b: xiv-xv; Ó Gráda: 1997: 33-34.
378. Murphy 2000: 26; Coulter, Coleman 2003: 36 (capitol de Denis O�Hearn).
379. Munley, Thornton, Aronson 2002: 9 (capitol de Mark Cassidy).
380. Coulter, Coleman 2003: 40 (capitol de Denis O�Hearn).
381. Barry 1999: 15 (capitol de Frank Barry, Aoife Hannan ºi Eric Strobl).
382. Coulter, Coleman 2003: 42 (capitol de Denis O�Hearn). Estimãri ceva mai mici pentru anul

2000, dar care indicã ºi ele o creºtere masivã a numãrului locurilor de muncã la Sweeney
1999: 60.
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apoi s-a redus masiv, ajungând la o minimã de 3,9% în 2001383. Creºterea economicã a
condus ºi la sporirea veniturilor bugetare, ceea ce a permis finanþarea cheltuielilor publice
angajând relativ mai puþine credite noi sau obþinând în unii dintre ani chiar excedente ale
contului curent, astfel încât rata datoriei publice raportatã la produsul intern brut sã scadã
de la 129% în 1987 la circa 40% în 2000384. Exporturile au crescut de la 10,7 miliarde lire
irlandeze în 1987 la 70,5 miliarde lire în 1999, iar balanþa comercialã a fost puternic
excedentarã în toþi aceºti ani, dupã ce în toatã perioada postbelicã pânã în 1985 fusese
sistematic deficitarã385. Structura exporturilor s-a îmbunãtãþit, ponderea produselor in-
dustriale de înaltã tehnicitate trecând de jumãtate386. Indicatorii de consum evidenþiazã o
creºtere evidentã a nivelului de trai, precum ºi o modernizare de ansamblu a societãþii
irlandeze387.

Amplitudinea creºterii a fãcut ca Irlanda sã fie numitã în anii 1990 �tigrul celtic� al
Europei. Termenul, creat prin analogie cu cel folosit pentru a desemna economiile în rapidã
dezvoltare din Asia rãsãriteanã a anilor �80-�90 (cei patru �tigrii asiatici� erau Coreea de
Sud, Taiwan, Hong Kong ºi Singapore), a fost folosit începând cu anul 1994 pentru a
desemna dinamismul economic remarcabil al Irlandei de dupã 1987388. Dincolo de valenþele
sale poetice ºi de multiplele sale utilizãri în spaþiul public ºi în creaþia culturalã, termenul
are meritul de a evidenþia caracterul excepþional al acestei faze de creºtere economicã atât
în raport cu ansamblul istoriei Irlandei, cât ºi în raport cu performanþa economicã a altor
þãri europene. De aceea, el reprezintã ºi o invitaþie de a analiza factorii care au îngãduit
desprinderea Irlandei din grupul þãrilor relativ subdezvoltate în contextul Europei apusene
ºi pãtrunderea sa în topul economiilor dezvoltate.

Printre analiºti, existã un consens asupra faptului cã fenomenul �tigrului celtic� nu a fost
generat de un singur factor, ci a fost rezultatul combinaþiei unei multitudini de factori.
Au fost propuse mai multe tipuri de clasificare a acestor factori. Astfel, modelul sintetizat
de Connell Fanning ºi Ciaran Murphy distinge între factorii pe termen lung, cu începuturile
în anii �60 (tendinþele demografice, consistenþa politicii industriale, orientarea spre exterior
a economiei), factorii pe termen mediu, în acþiune din anii �80 (cotitura din domeniul
politicii financiare ºi fiscale, stabilizarea monetarã ºi parteneriatul social) ºi factori pe
termen scurt (fondurile structurale ºi de coeziune ale Uniunii Europene, conjunctura
favorabilã din Statele Unite, tendinþa crescãtoare a pieþelor bursiere)389. Într-o analizã a ceea
ce el denumeºte �hagiografiile tigrului celtic�390, Colin Coulter observã cã existã un discurs
dominant, cu originile teoretice în paradigma modernizãrii din primele decenii postbelice,
care cuprinde douã linii principale de discuþie: potrivit primeia, succesul irlandez s-a
datorat unui set de decizii politice îndrãzneþe ºi pertinente, cum ar fi responsabilizarea
financiarã din 1987-1989 ºi promovarea educaþiei gratuite în anii �60; cea de-a doua pune
accentul pe parteneriatul social, pe autolimitarea salarialã acceptatã de sindicate, flexi-
bilizarea muncii ºi îmbunãtãþirea setului de valori, inclusiv valorizarea socialã a întreprinzãtorilor

383. Munley, Thornton, Aronson 2002: 10 (capitol de Mark Cassidy).
384. O�Hagan 1995: 39 (capitol de Jonathan Haughton); Munley, Thornton, Aronson 2002: 12

(capitol de Mark Cassidy).
385. Mitchell 2003: 583.
386. Sweeney 1999: 83-85; Murphy 2000: 18-19, 29.
387. Sweeney 1999: 73-76.
388. http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Tiger (accesat la 10.01.2009).
389. Munley, Thornton, Aronson 2002: 56-57 � capitol de Connell Fanning ºi Ciaran Murphy.
390. Coulter, Coleman 2003: 10-23 (capitol de Colin Coulter),
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de succes, pe mentalitãþile mai deschise ale tinerilor ºi în general pe transformãri care au fãcut
ca societatea irlandezã sã devinã mai favorabilã creºterii economice moderne. Pe de altã
parte, dacã discursul dominant pune accentul pe factorii interni (virtuþile noii Irlande),
Colin Coulter aratã cã existã ºi o biografie alternativã a tigrului celtic, potrivit cãreia
succesul economic al Irlandei se datoreazã mai puþin deciziilor vizionare ale politicienilor
irlandezi ºi mai mult unor schimbãri favorabile în modul de operare a sistemului capitalist
global ºi în strategiile de afaceri ale unui numãr limitat de companii transnaþionale. Sau,
pentru a cita verdictul sarcastic al lui Antoin Murphy, �tigrul celtic� este �o denumire
greºitã� ºi în realitate avem de-a face cu �un tigru high-tech multinaþional, dar predominant
american, incubat într-o rezervaþie fiscalã irlandezã care este parte a statelor unite ale
Europei�391. În mod evident, cele douã tipuri de discurs reflectã opoziþii care nu se limiteazã
la nivelul diagnosticului istorico-economic, ci cuprind ºi convingeri diferite cu privire la
durabilitatea ºi semnificaþia succesului economic al Irlandei. În ceea ce ne priveºte, nu vom
insista pe evidenþierea conotaþiilor politice ºi ideologice ale acestor discursuri ºi vom
prefera sã examinãm concret diverºii factori consideraþi a fi contribuit la succesul �tigrului
celtic�.

Pentru o economie relativ redusã ca dimensiuni ºi lipsitã de resurse naturale esenþiale
pentru o societate modernã, deschiderea economicã spre exterior a fost o condiþie necesarã
pentru creºterea economicã acceleratã392. Tentativa din anii �30-�50 de a axa dezvoltarea
economiei pe piaþa internã a arãtat clar cã izolaþionismul economic nu putea fi o cale spre
succes în cazul unei þãri precum Irlanda. În cadrul acestei deschideri se pot observa douã
faze. Prima a început prin orientarea spre stimularea exporturilor ºi atragerea capitalurilor
strãine la sfârºitul anilor �50, a continuat cu tratatul de liber schimb cu Marea Britanie
(1965) ºi s-a finalizat prin aderarea la Comunitatea Economicã Europeanã (1973). A doua
fazã a fost legatã de adâncirea integrãrii economice europene hotãrâtã prin Tratatul de la
Maastricht (1992), care a cuprins liberalizarea circulaþiei bunurilor ºi serviciilor, inclusiv a
capitalurilor ºi forþei de muncã, ºi adoptarea monedei euro. În aceastã privinþã, se cuvine sã
observãm cã Irlanda a aderat în 1979 la Sistemul Monetar European ºi a adoptat apoi
moneda unicã europeanã în pofida faptului cã Marea Britanie nu a efectuat aceºti paºi,
aderând abia ulterior ºi efemer la Sistemul Monetar European ºi pãstrând ca monedã lira
sterlinã. Dincolo de o anumitã obsesie de a se desprinde din prea îndelungata dependenþã
faþã de Marea Britanie, opþiunile succesive în plan monetar reflectau ºi însemnãtatea
crescândã a pieþelor þãrilor continentale ale Europei apusene pentru dezvoltarea economicã
a Irlandei.

Investiþiile strãine directe au avut un rol esenþial în succesul economic al Irlandei393.
Promovate masiv de Autoritatea pentru Dezvoltarea Industrialã, ele au ajuns la sfârºitul
anilor �90 sã genereze peste 90% din valoarea producþiei industriale din Irlanda, ºi sã ofere
locuri de muncã la mai mult de douã treimi din lucrãtorii industriali394. Irlanda a atras
marile firme internaþionale într-o primã fazã prin nivelul redus al impozitului pe profit, prin
facilitãþile speciale oferite de IDA ºi prin costul relativ redus al forþei de muncã; ulterior,
odatã cu creºterea salariilor au început sã conteze tot mai mult nivelul de calificare în
creºtere al forþei de muncã, accesul pe piaþa întregii Uniuni Europene (mai ales pentru

391. Murphy 2000: 14.
392. Munley, Thornton, Aronson 2002: 17 (capitol de Mark Cassidy).
393. O bunã analizã în Barry 1999: 45-74 (capitol de Frank Barry, John Bradley ºi Eoin

O�Malley).
394. Munley, Thornton, Aronson 2002: 18 (capitol de Mark Cassidy).
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multinaþionalele cu capital noneuropean) ºi facilitãþile îmbunãtãþite din ansamblul eco-
nomiei. Lista companiilor transnaþionale care au investit în Irlanda cuprinde unele dintre
cele mai mari firme din lume, cum ar fi Coca-Cola, IBM sau Microsoft395. Potrivit raportului
IDA din 2007, în Irlanda activau aproape 1.000 de companii transnaþionale, dintre care
aproape jumãtate proveneau din Statele Unite (având însã 69,8% din angajaþi ºi o pondere
încã ºi mai mare la nivelul valorii adãugate); ramura principalã este actualmente industria
electronicã (inclusiv tehnologia informaþiilor ºi comunicaþiile), urmatã de industria
farmaceuticã ºi de servicii medicale, de construcþiile de maºini de înaltã tehnicitate, de
serviciile financiare ºi apoi de alte industrii de mai micã anvergurã396. Deosebit de importantã
a fost ºi îmbunãtãþirea gradului de conectare a firmelor transnaþionale cu restul economiei
irlandeze. Iniþial, transnaþionalele s-au dezvoltat aproape complet separate, mulþi comentatori
vorbind despre apariþia unei structuri dualiste în economia Irlandei; treptat, totuºi, s-a
putut constata faptul cã firmele transnaþionale au început sã subcontracteze un numãr sporit
de activitãþi unor agenþi economici din Irlanda, generând locuri de muncã, contribuind la
ridicarea nivelului tehnologic ºi la modernizarea de ansamblu a economiei irlandeze397.

O mare parte dintre companiile transnaþionale americane au investit în Irlanda ºi pentru
a avea capacitãþi productive în interiorul Uniunii Europene. Apartenenþa la Uniunea
Europeanã a avut însã ºi alte implicaþii pozitive asupra economiei irlandeze, îndeosebi prin
transferurile de fonduri comunitare. Dupã cum am vãzut deja, subvenþiile din cadrul Politicii
Agricole Comune au început sã �curgã� încã din primii ani de dupã aderare, dar impactul
lor a fost totuºi limitat de faptul cã ele au alimentat mai mult consumul decât activitatea
productivã ºi de ponderea în scãdere a sectorului agricol în ansamblul economiei irlandeze.
Mult mai importante au fost fondurile structurale398. Comunitatea Economicã Europeanã
ºi-a propus încã din primele faze ale existenþei sale sã acþioneze în direcþia evitãrii creºterii
disparitãþilor economice dintre regiunile sale în contextul eliminãrii barierelor vamale ºi a
creãrii Pieþei Comune, dar procesul de adoptare a unei politici de coeziune a fost relativ
lent. Astfel, Fondul European de Dezvoltare Regionalã a fost creat în 1975, dar volumul
transferurilor financiare a fost iniþial redus, iar finanþarea s-a limitat la proiecte promovate
de statele membre, ceea ce a fãcut ca eficienþa economicã sã fie modestã. Criticile la adresa
modului de funcþionare a acestui fond, ca ºi acumularea problemelor dupã aderarea unor noi
membri cu niveluri de activitate economicã sub media CEE (Grecia în 1981, Portugalia ºi
Spania în 1986) au determinat Comisia Europeanã condusã începând din 1985 de
Jacques Delors sã realizeze în 1988 o reformare a sistemului ºi sã stabileascã principiile
ferme ale politicii europene de coeziune. Prin aceastã reformã au fost sporite considerabil
fondurile disponibile ºi au fost stabilite principii ºi criterii ferme de alocare a acestor

395. Sweeney 1999: 135-137, 240-243.
396. http://www.idaireland.com/home/sitetool.aspx?id=3&content_id=1#fourone (accesat la

10.01.2009). De exemplu, în domeniul calculatoarelor, pe lângã deja menþionatele IBM ºi
Microsoft, în Irlanda sunt prezente ºi Dell, Gateway, Apple, Hewlett-Packard, Intel, Siemens-
-Nixdorff, Fujitsu, Seagate, Quantum, Lotus, Oracle ºi multe altele, practic o mare parte
dintre cele mai mari firme din domeniu la nivel mondial.

397. Munley, Thornton, Aronson 2002: 18-19 (capitol de Mark Cassidy); Sweeney 1999: 145-147.
Antoin Murphy recunoaºte cã efectele de antrenare ale companiilor transnaþionale asupra
ansamblului economiei irlandeze s-au amplificat în decursul anilor 1990 (Murphy 2000: 34);
o serie de rezerve au fost exprimate de Denis O�Hearn (Coulter, Coleman 2003: 43-45).

398. Informaþiile referitoare la istoricul politicii de coeziune a Uniunii Europene au fost preluate din
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_en.htm (accesat la 12.01.2009).



430 ROMÂNIA ªI EUROPA

fonduri � eligibilitatea a fost limitatã la regiunile având un nivel de activitate economicã sub
media Comunitãþii, a crescut rolul unitãþilor substatale, a regiunilor ºi a comunitãþilor
locale, care au putut sã acceseze fonduri ºi fãrã tutela guvernelor naþionale, ºi s-a trecut la
programe de finanþare multianualã (esenþiale în condiþiile în care realizarea multor investiþii
semnificative dura oricum mai mulþi ani). Dacã la nivelul statelor mai mari noua politicã
europeanã de coeziune ºi aplicarea criteriilor de eligibilitate la nivelul regiunilor a fãcut ca
unele regiuni sã poatã accesa fonduri, iar altele sã fie neeligibile, în cazul Irlandei, care
datoritã dimensiunilor sale reduse a fost consideratã o singurã regiune, nu au existat
asemenea limitãri ºi întreaga þarã a fost eligibilã pentru a beneficia de fondurile structurale.
Nivelul fondurilor atrase a fost considerabil399, fiind estimat la circa 3,5 miliarde de lire
irlandeze în programul financiar pe anii 1989-1993 ºi circa 6 miliarde lire irlandeze în
programul financiar pe anii 1994-1999, faþã de sume variind între 100 ºi puþin peste 300 de
milioane de lire anual înainte de 1989. Aceste sume au fost folosite pentru dezvoltarea
capitalului uman (programele de pregãtire a resurselor umane au absorbit circa 30% din
fonduri), pentru proiecte de infrastructurã, mai ales în transporturi ºi comunicaþii (tot
aproape 30%), precum ºi pentru sprijinirea investiþiilor din sectorul particular. Deºi ponderea
acestor fonduri în cadrul produsului naþional brut al Irlandei nu a depãºit în nici un an 4%
(nivelurile maxime, între 3 ºi 4%, au fost atinse în anii 1991-1993, iar în toþi ceilalþi ani
nivelurile au fost sub 3%), iar calcule econometrice sofisticate i-au îndreptãþit pe specialiºti
sã afirme cã fondurile structurale au condus pe ansamblul anilor �90 la creºterea supli-
mentarã a produsului naþional brut al Irlandei cu doar circa 1,5% pe an, trebuie observat
faptul cã aceste fonduri au venit într-un moment crucial în istoria economicã a Irlandei.

În 1989, datoria publicã a Irlandei abia trecuse de vârful maxim, iar corul economiºtilor
solicita masive reduceri ale cheltuielilor publice [...] Dacã fondurile structurale nu ar
fi venit atunci când au venit, Irlanda nu ºi-ar fi construit niciodatã infrastructura ºi nu
ar fi realizat investiþiile care au ajutat în generarea ºi susþinerea boomului economic
prelungit de care încã beneficiazã [în 1999]. Fondurile UE au pus totodatã capãt
politicilor de investiþii de tip stop-go ale guvernelor irlandeze (exemplificate de
construirea câte unui segment de drum, întrerupt apoi ºi cu continuarea stopatã în
aºteptarea eventualã a banilor din anul urmãtor). Ele i-au forþat pe irlandezi sã adopte
planificarea pe termen lung, care a fost un beneficiu considerabil. Ele au prevenit
apariþia multor gâtuiri economice400.

Efectele economice indirecte ale fondurilor europene nu se limiteazã la cele enumerate
anterior. A fost evidenþiat ºi faptul cã îmbunãtãþirile în infrastructura fizicã ºi în pregãtirea
resurselor umane au sporit competitivitatea de ansamblu a economiei irlandeze ºi au
contribuit la decizia companiilor transnaþionale, mai ales a celor americane, de a investi în
Irlanda401. Pe de altã parte, odatã cu trecerea timpului ºi cu acumularea creºterii
economice, rolul fondurilor europene a scãzut. Irlanda a reuºit sã-ºi conserve eligibilitatea
pentru unele dintre aceste fonduri pentru exerciþiul financiar 2000-2006 al Uniunii Europene
prin acceptarea în calitate de criteriu a produsului naþional brut în loc de produsul intern
brut. Un asemenea artificiu nu a mai fost posibil pentru exerciþiul financiar 2007-2013, când

399. Informaþiile cantitative ºi estimãrile de impact asupra creºterii produsului naþional brut al
Irlandei au fost preluate din Barry 1999: 107-116 (capitol de Frank Barry, John Bradley ºi
Aoife Hannan).

400. Sweeney 1999: 86-87.
401. Munley, Thornton, Aronson 2002: 20-21 (capitol de Mark Cassidy).
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Irlanda încetase de mult sã mai fie o þarã relativ subdezvoltatã ºi a trebuit deci sã se
mulþumeascã cu fondurile europene care nu mai sunt legate de nivelul de dezvoltare al
diferitelor regiuni.

Un alt factor în succesul economic al Irlandei a fost dividendul adus de diaspora.
Acesta s-a manifestat pe mai multe planuri. Adoptarea de cãtre Statele Unite a unor politici
favorabile Irlandei în diverse momente în perioada postbelicã nu poate fi complet disociatã
de existenþa unei comunitãþi irlandeze numeroase în aceastã þarã402, deºi nu se poate afirma
cã ea a avut un rol decisiv în formularea politicii americane. Încã ºi mai greu de evaluat este
mãsura în care factorul diaspora a influenþat deciziile companiilor americane de a investi în
Irlanda; dacã la nivelul deciziilor finale pare sigur cã au prevalat calculele economice reci,
nu trebuie sã subestimãm rolul americanilor de origine irlandezã în realizarea contactelor
prealabile ºi în configurarea de cãtre IDA a pachetelor de sprijin pentru investitori, esenþiale
în calculul de profitabilitate al investiþiilor în Irlanda. Un alt aspect prin care diaspora a
contribuit la dezvoltarea economicã a Irlandei a fost întoarcerea unora dintre emigranþi sau
a descendenþilor acestora. În aceastã privinþã, nu ne vom referi la irlandezii care s-au întors
ca angajaþi ai companiilor transnaþionale ºi pentru care Irlanda este doar o etapã într-o
carierã internaþionalã. Existã însã douã alte categorii mai importante. Una este reprezentatã
mai ales de cetãþenii americani de origine irlandezã care s-au decis sã-ºi petreacã fie
vacanþele, fie o parte importantã din vârsta a treia în Irlanda; mulþi dintre aceºtia au
achiziþionat sau au construit case în Irlanda ºi, în general, au investit ºi cheltuit în aceastã
þarã resurse acumulate în alte þãri, mai ales în Statele Unite. A doua categorie, încã ºi mai
importantã, este reprezentatã de irlandezii de vârstã activã, care, dupã ce au studiat ºi/sau
ºi-au început viaþa profesionalã în strãinãtate, s-au întors în noua conjuncturã economicã a
succesului �tigrului celtic� ºi au contribuit semnificativ la ridicarea nivelului capitalului
uman, la generarea unor noi afaceri, la sporirea productivitãþii ºi în general la întãrirea
competitivitãþii economiei irlandeze403.

Concluzia lui Paul Sweeney este aceea cã factorii externi au avut un rol crucial în
succesul economic al Irlandei din anii 1987-1999. Fãrã a absolutiza vreunul dintre aceºti
factori, el observã cã ei au intervenit în mod cvasisimultan ºi convergent, ºi totodatã s-au
potenþat reciproc cu o multitudine de factori interni404.

Politica financiarã de dupã 1987 a avut un rol crucial în îmbunãtãþirea climatului
economic ºi în favorizarea creºterii economice. În raport cu naraþiunile care elogiazã
determinarea guvernului Haughey de a reduce cheltuielile ºi de a restabili sãnãtatea sistemului
financiar irlandez, se cuvine observat faptul cã în termeni absoluþi cheltuielile publice au
scãzut numai în 1987, în timp ce în anii urmãtori politica de prudenþã financiarã s-a
manifestat mai ales prin reducerea ponderii creditelor noi405. În aceste condiþii, ceea ce a
contat a fost mai degrabã rãsturnarea tendinþei care în anii anteriori condusese la acumularea
de datorii nesustenabile ºi semnalul foarte puternic transmis de stat cã nu vor mai exista
derapaje de �largheþe bugetarã�. În condiþiile promisiunilor electorale generoase ale Fianna
Fáil, pachetul de mãsuri de stabilizare financiarã a venit mai devreme decât se aºteptau
analiºtii ºi agenþii economici406. Pe de altã parte, deºi ajustarea financiarã conducea la

402. Murphy 2000: 23.
403. Thornton, Aronson 2002: 23 (capitol de Mark Cassidy). La sfârºitul anilor 1990 foºtii

emigranþi întorºi în Irlanda reprezentau 39% dintre persoanele de peste 40 de ani având
diplome universitare (Sweeney 1999: 117).

404. Sweeney 1999: 91.
405. Sweeney 1999: 92-93.
406. Bradley 1993: 103-105.
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scãderea cererii interne, activitatea economicã din Irlanda a fost stimulatã în acelaºi timp de
relansarea economicã mondialã ºi de boomul cererii de produse din Marea Britanie.
Performanþa exporturilor a mãrit veniturile bugetare ºi a îngãduit realizarea echilibrãrii
financiare fãrã a mai mãri costurile sociale. Dupã reducerea din 1987, în 1988 cheltuielile
bugetare au fost mai mari cu 1% în termeni nominali, dar din cauza deprecierii monedei
s-au redus în termeni reali cu 1,1%, iar din 1989 au început sã creascã ºi în termeni reali;
aceste creºteri au fost însã suficient de moderate pentru a îngãdui scãderea în continuare a
ratei îndatorãrii publice407. Faptul cã refacerea echilibrului financiar s-a putut realiza cu
costuri sociale de relativ scurtã duratã a fost esenþial, deoarece capacitatea politicienilor
de a menþine consensul asupra disciplinei financiare era limitatã, iar mult-lãudata strategie
de la Tallaght a funcþionat numai în anii 1987-1989. Pe de altã parte însã, criteriile
convenite prin Tratatul de la Maastricht din 1992 au garantat menþinerea disciplinei
financiare ºi în anii �90.

Realizarea ºi menþinerea noilor echilibre financiare au depins foarte mult ºi de sprijinul
social pentru politicile bazate pe rigoare financiarã408. ªi în aceastã privinþã anul 1987 a
fost crucial. Acordul celor douã mari partide a fost completat printr-un Program de Redresare
Naþionalã pe anii 1988-1990 convenit de guvern cu principalii parteneri sociali, sindicatele
ºi patronatul. Având în vedere faptul cã Irlanda era o þarã cu impozite pe venit mãrite
considerabil dupã 1987, sindicatele au acceptat faptul cã sporurile salariului brut nu pot fi
finanþate fãrã derapaje inflaþioniste ºi/sau mãriri suplimentare ale impozitãrii ºi au negociat
un acord prin care moderaþia lor la nivelul salariilor brute sã fie compensatã printr-un set
de reduceri la nivelul impozitului pe venit, astfel încât veniturile nete ale angajaþilor au
crescut (acordul a prevãzut o creºtere netã de 8% pe ansamblul anilor 1987-1990), iar
atractivitatea economicã a Irlandei pentru investitorii strãini a crescut. Totodatã, sindicatele
au negociat domeniile în care s-au efectuat economiile bugetare, astfel încât serviciile
esenþiale pentru bunãstarea membrilor sã fie afectate cât mai puþin. Principii similare �
moderare a creºterilor salariale ºi prioritate acordatã echilibrului financiar ºi îmbunãtãþirii
parametrilor macroeconomici pentru asigurarea condiþiilor de accelerare a creºterii eco-
nomice � au stat la baza urmãtoarelor acorduri de parteneriat social, care au acoperit anii
1991-1993, 1994-1997 ºi 1997-2000. Deºi parteneriatul social a reprezentat o mutare
calculatã a esenþialului negocierilor salariale de la nivelul întreprinderilor ºi al ramurilor
economice la nivel naþional, iar la nivelurile inferioare, relaþiile dintre angajatori ºi angajaþi
au cunoscut mai puþine progrese, per total numãrul conflictelor de muncã a scãzut, iar
creºterea economicã acceleratã a adus dividende � diferenþiate, este adevãrat, dar totuºi
substanþiale � pentru majoritatea membrilor societãþii irlandeze.

Un alt factor important al succesului �tigrului celtic� a fost ridicarea nivelului de
educaþie. Nivelul de educaþie influenþeazã performanþa economicã prin rolul sãu în creºterea
stocului de competenþe al forþei de muncã sau altfel spus prin contribuþia sa la capitalul
uman409. Pânã în anii �60 nivelul de educaþie din Irlanda a fost relativ modest în context

407. Sweeney 1999: 93.
408. Informaþiile din acest paragraf au fost preluate din Sweeney 1999: 100-105.
409. Lucrarea clasicã pentru teoria capitalului uman rãmâne Becker 1997 (prima ediþie 1964).

Desigur, aici trebuie þinut cont de faptul cã stocul de competenþe relevante economic nu este
generat numai de sistemul instituþionalizat de educaþie, ci poate fi obþinut prin experienþa
acumulatã prin practicarea anumitor activitãþi (learning by doing), prin ucenicia la locul de
muncã sau prin diverse alte forme mai mult sau mai puþin instituþionalizate de pregãtire
profesionalã.
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vest-european. Învãþãmântul elementar obligatoriu fusese introdus încã din timpul stãpânirii
britanice, când ºi analfabetismul scãzuse foarte mult. Dupã obþinerea independenþei,
dezvoltarea învãþãmântului a fost perturbatã de faptul cã majoritatea ºcolilor se aflau sub
controlul bisericii, care nu dorea intervenþia statului, de mãsurile care impuneau predarea în
irlandezã în locul celei în limba englezã ºi de insuficienþa personalului didactic calificat410.
Dacã învãþãmântul primar de ºase clase asigura totuºi o educaþie elementarã celor mai mulþi
dintre irlandezi, mult mai gravã era situaþia învãþãmântului secundar, urmat de relativ puþini
tineri, iar în acest domeniu, deºi s-au realizat progrese, acestea au fost mai mici decât în
alte þãri europene. Astfel, în perioada interbelicã 5,4% dintre tinerii irlandezi din grupa
de vârstã 10-19 ani urmau o ºcoalã de nivel secundar, în timp ce media a 13 state
vest-europene era 5,8%; în anii 1950/1955 Irlanda a ajuns la 10,7% faþã de media
aceloraºi state de 13,6%, iar în 1960/1965 raportul a fost de 16,5% faþã de 21,9%411. Faptul
cã aceastã rãmânere în urmã greva ºansele de dezvoltare ale Irlandei a fost sesizat ºi de
factorii politici, astfel la numai câteva luni dupã preluarea funcþiei de prim-ministru Seán
Lemass a anunþat faptul cã guvernul trebuie sã lãrgeascã accesul la educaþie ºi va acorda
facilitãþi pentru învãþãmântul secundar ºi universitar412. Un prim set de mãsuri în acest sens
a fost adoptat în timpul ministeriatului la Educaþie al lui Patrick Hillery (1959-1965), când
a fost extins sistemul de burse, statul a început sã acorde subvenþii pentru întreþinerea ºi
lãrgirea sistemului de ºcoli de nivel secundar ºi au fost înfiinþate primele Colegii Tehnice
Regionale. Cu toate acestea, progresele au fost insuficiente, iar raportul �Investment in
Education� publicat în 1965 evidenþia situaþia precarã a sistemului de educaþie la mai mult
de patru decenii de la crearea statului irlandez. În mod evident, acest raport trebuia sã-i
stimuleze pe guvernanþi la mãsuri mai hotãrâte. Acestea au venit odatã cu numirea ca
ministru al Educaþiei a lui Donogh O�Malley în iulie 1966. Cu acordul lui Lemass, dar fãrã
a se consulta în prealabil cu ceilalþi membri ai cabinetului, O�Malley a anunþat un program
potrivit cãruia pânã în 1969 accesul la ºcolile secundare avea sã fie gratuit, iar autobuze
finanþate de stat aveau sã ducã pe elevii din sate la ºcolile cele mai apropiate. Succesul a fost
gradual, dar semnificativ: numãrul elevilor cuprinºi în învãþãmântul secundar a crescut de
la 104.000 în 1966 la 119.000 în 1967, 134.000 în 1968, 151.000 în 1970 ºi peste 200.000
în 1980413; în 1994 aproape toþi tinerii de vârstã ºcolarã finalizau nouã clase, iar procentajul
celor care dãdeau examenul pentru certificatul de încheiere a liceului (12 clase) crescuse de
la 21% din cohorta lor de vârstã în 1967 la 82%414. Întemeierea unor noi Colegii Tehnice
Regionale (ulterior Institute de Tehnologie) ºi un sistem de burse pentru studenþii lipsiþi de
mijloace au sporit accesibilitatea învãþãmântului superior, dar în acest domeniu progresul a
fost relativ lent pânã în anii �90, când numãrul studenþilor a crescut de la sub 35.000 la
peste 160.000415. Deºi majoritatea universitãþilor irlandeze sunt relativ mici, se cuvine
remarcat faptul cã mai multe dintre ele au reuºit sã pãtrundã în topul Times al primelor 500

410. Coolahan 1981: 38-51.
411. Handbuch: VI, 77 (capitol de Wolfram Fischer).
412. Coolahan 1981: 133.
413. Mitchell 2003: 883.
414. Barry 1999: 122 (capitol de Joseph Durkan, Doireann Fitzgerald ºi Colm Harmon).
415. Mitchell 2003: 899; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985

&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en& product=REF_TB
_education_training&root=REF_TB_education_training/t_edtr/t_educ_indic/tps00062 (accesat
la 14.01.2009). Prin acest spor, Irlanda a depãºit semnificativ media Uniunii Europene în
ceea ce priveºte procentajul tinerilor care urmeazã învãþãmântul superior.
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de universitãþi din lume416. Se remarcã ºi ponderea foarte mare a studenþilor care, începând
din anii �90, fie au studiat informatica, fie au obþinut mãcar o diplomã sau un certificat care
sã le ateste pregãtirea informaticã417. Totodatã, Irlanda a dezvoltat un foarte amplu sistem de
învãþãmânt profesional ºi vocaþional, care deseori este în strânsã legãturã cu sistemul
universitar, mai ales cu institutele tehnologice ºi care se caracterizeazã printr-o atentã
certificare a competenþelor obþinute, prin recunoaºterea competenþelor dobândite pe cãi
informale ºi prin posibilitatea trecerii dinspre învãþãmântul profesional spre programele
universitare. În acest fel, impactul dezvoltãrii sistemului educaþional asupra capitalului
uman a fost maximizat, iar analizele econometrice evidenþiazã faptul cã aproape 19% din
creºterea economicã din anii 1960-1992 s-a datorat îmbunãtãþirii calitãþii muncii418.

Un aspect important al succesului economic al Irlandei a fost creºterea productivitãþii
muncii. Potrivit concluziei lui Frank Barry, începând de la sfârºitul anilor �60 produc-
tivitatea muncii pe persoanã activã a crescut mai rapid în Irlanda decât în celelalte þãri ale
Europei apusene; diferenþa faþã de creºterea medie din Uniunea Europeanã a fost în anii �90
de circa 2% anual419. Aceastã performanþã a fost determinatã de mai mulþi factori. Unul
dintre aceºtia a fost schimbarea structurii forþei de muncã, prin transferul unei pãrþi a
acesteia dinspre sectorul agricol, structural având o productivitate sub media economiei,
spre sectoare cu productivitate mai mare, ceea ce a condus la ridicarea productivitãþii pe
ansamblul economiei ºi la deschiderea unor noi perspective de creºtere economicã420.
Ponderea forþei de muncã din agriculturã a scãzut de la 36% în 1961 la 17% în 1981 ºi 8%
în 2000, a celei din industrie ºi construcþii a crescut de la 25% în 1961 la 32% în 1981 ºi
s-a plafonat apoi în termeni relativi, fiind de 31% în 2000, iar cea a persoanelor active în
servicii a sporit de la 39% în 1961 la 51% în 1981 ºi 61% în 2000421. Aceste evoluþii reflectã
mutaþiile survenite în structura economiei, respectiv la nivelul ponderii ramurilor prin-
cipale în generarea valorii adãugate pe ansamblul economiei422. Din acest punct de vedere,
evoluþia din Irlanda a urmat cu o anumitã întârziere tendinþele survenite pe plan mondial,
dar cu unele particularitãþi specifice. Astfel, deºi nu a fost lipsitã de dinamism, agricultura
a avut o pondere în scãdere, coborând sub 5% din valoarea adãugatã pe ansamblul economiei
în 1998 ºi sub 2% în 2007. Industria a fost motorul principal al creºterii pânã la sfârºitul

416. În topul pe anul 2008, Trinity College Dublin s-a plasat pe locul 49, University College
Dublin pe locul 108, iar alte cinci instituþii irlandeze de învãþãmânt superior în primele 400 de
universitãþi din lume (http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/
regional_rankings/top_irish_universities, accesat la 16.01.2009).

417. Munley, Thornton, Aronson 2002: 68 (capitol de Connell Fanning ºi Ciaran Murphy).
418. Barry 1999: 133 (capitol de Joseph Durkan, Doireann Fitzgerald ºi Colm Harmon). Potrivit

unei analize publicate în 1997, reprezentanþii mediului de afaceri din þãrile OECD au plasat
Irlanda pe locul I din Europa în ceea ce priveºte nivelul de educaþie al forþei de muncã ºi pe locul
II (dupã Germania) în ceea ce priveºte calificarea muncitorilor (Sweeney 1999: 117).

419. Barry 1999: 34-35.
420. Barry 1999: 35.
421. Sweeney 1999: 95. Un alt set de date, referitoare la anii �30, �60 ºi �90, cu comparaþii cu

alte state europene în Ó Gráda 1997: 168.
422. Datele statistice referitoare la ponderea sectoarelor în valoarea adãugatã pe ansamblul

economiei au fost preluate de pe Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page
?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/
t_na/t_nama/t_nama_brk/t_nama_co&language=en&product=REF_TB_national_accounts
&root=REF_TB_national_accounts&scrollto=552, accesat la 18.01.2009). O analizã sinteticã
în Sweeney 1999: 94-98.
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anilor �90, dar dupã un maxim atins în 1999 (35,8%), ponderea ei în valoarea adãugatã pe
ansamblul economiei a început sã scadã, deºi valoarea absolutã a producþiei a crescut.
Ponderea construcþiilor a crescut ºi ea, compensând dupã 1999 o parte din pierderea de
vitezã a industriei. În mod evident, sectorul cel mai dinamic a fost reprezentat de servicii,
a cãror pondere în valoarea adãugatã pe ansamblul economiei a fost de 55,5% în 2000 ºi
64,8% în 2007. Dacã cele mai multe noi locuri de muncã au fost create în servicii, creºterile
de productivitate cele mai mari au fost realizate în industrie423. Un alt element care a
contribuit la creºterea productivitãþii pe ansamblul economiei irlandeze a fost schimbarea
raportului dintre populaþia ocupatã ºi persoanele dependente din economie. Astfel,
dacã în 1985 reveneau 230 de persoane dependente la 100 de persoane active economic, în
2000 raportul a fost ajunsese sub 140 persoane dependente la 100 de persoane active424. Mai
multe elemente au contribuit la aceastã evoluþie425. Evident, crearea de noi locuri de muncã,
mai ales în servicii, a fost factorul principal, deoarece a permis reducerea substanþialã a
ºomajului, de la 18% în 1986 la 3,9% în 2001426. Totuºi, se cuvine sã remarcãm ºi atragerea
unui numãr sporit de femei pe piaþa muncii, ca ºi schimbãrile demografice mai profunde, în
principal intrarea pe piaþa muncii a unor generaþii ceva mai numeroase nãscute în anii
1963-1974, în timp ce numãrul copiilor a scãzut considerabil, mai ales datoritã reducerii
masive a natalitãþii începând cu anii �80427. Un alt factor important a fost imigraþia, care a
condus la creºterea numãrului persoanelor active în economie, fãrã a împovãra Irlanda ºi cu
perioadele de dependenþã economicã din viaþa aceloraºi persoane. Aceste elemente
demografice au avut un rol important în anii �90 ºi în primii ani din secolul XXI, dar dupã
2010 este de aºteptat ca influenþa lor sã-ºi schimbe sensul, mai ales datoritã retragerii din
viaþa activã a generaþiei nãscute imediat dupã rãzboi, datoritã intrãrii pe piaþa muncii a
cohortelor mai reduse numeric nãscute la sfârºitul anilor �80 ºi ulterior, ºi datoritã epuizãrii
rezervei neutilizate de forþã de muncã femininã.

Un alt factor care a contribuit la succesul economic al �tigrului celtic� a fost îmbunã-
tãþirea cadrului instituþional, mai ales, dar nu numai în planul funcþionãrii instituþiilor
publice cu impact asupra activitãþii economice. Antoin Murphy observã cã Irlanda �fiind [o
þarã] micã, investitorii strãini pot avea acces rapid la reprezentanþii guvernului ºi la oamenii
politici pentru a rezolva problemele pe care le întâmpinã în stabilirea companiilor lor în
Irlanda�428. O asemenea proximitate dintre stat ºi mediul de afaceri are ºi aspectele sale
pozitive, în linia celor evidenþiate de Antoin Murphy, dar poate cuprinde ºi faþete discutabile,
fie pe linia coruperii mediului politic ºi a instituþiilor publice, fie prin distorsionarea
competiþiei ºi a funcþionãrii mediului de afaceri. Dacã studii de la începutul anilor �80
consemnau existenþa în Irlanda a unei culturi a dependenþei afacerilor de sprijinul statului,

423. Datele statistice tind sã supraevalueze aceastã creºtere, îndeosebi din cauza practicilor
companiilor transnaþionale de a supraevalua contabil valoarea activitãþii industriale din Irlanda
pentru a beneficia de nivelul mai redus al impozitului pe profit din aceastã þarã. Analizele
care au reuºit sã evalueze ponderea acestor deformãri statistice conchid cã sporul de produc-
tivitate industrialã, deºi mai mic decât apare la prima vedere, a fost real ºi substanþial ºi a
îngãduit depãºirea nivelurilor productivitãþii industriale din alte þãri alese pentru comparaþie
(Barry 1999: 36-37).

424. Sweeney 1999: 99; Barry 1999: 139 (capitol de John Fitzgerald).
425. O analizã sinteticã interesantã se gãseºte în Munley, Thornton, Aronson 2002: 24-25 (capitol

de Mark Cassidy).
426. Munley, Thornton, Aronson 2002: 10 (capitol de Mark Cassidy).
427. Mitchell 2003: 113.
428. Murphy 2000: 22.



436 ROMÂNIA ªI EUROPA

ultimele douã decenii au consemnat o reducere a gradului de intervenþie directã a statului în
economie ºi o îmbunãtãþire a mijloacelor acestei intervenþii429. Per total, se poate observa o
reducere relativã a subvenþiilor ºi a excepþiilor fiscale acordate diferitelor întreprinderi sau
chiar sectoare economice. Acestea din urmã au trebuit sã se adapteze la noile condiþii
economice ºi în unele cazuri sã se restructureze radical. Încã din anii 1930-1950, Irlanda
avea în mai multe domenii întreprinderi naþionale, private sau publice, care deþineau
cvasimonopoluri sectoriale pe piaþa internã ºi care datoritã protecþionismului nu-ºi dezvol-
taserã competitivitatea internaþionalã. Integrarea în Comunitatea Economicã Europeanã ºi
aplicarea crescândã a regulilor europene referitoare la asigurarea competiþiei ºi limitarea
ajutoarelor de stat acordate agenþilor economici au pus sub semnul întrebãrii funcþionarea
multora dintre aceste întreprinderi. Mai multe mari întreprinderi de stat au fost privatizate
total sau parþial430. Realizarea acestor privatizãri într-o perioadã de avânt economic a
îngãduit reducerea costurilor sociale � de cele mai multe ori, sindicatele s-au convins cã
aportul de capital privat îmbunãtãþea perspectivele de funcþionare pe termen mediu ºi lung
a întreprinderilor respective ºi au preferat sã renunþe la opoziþia lor tradiþionalã faþã de
privatizãri în favoarea unor scheme prin care o parte dintre acþiuni erau distribuite angajaþilor
în condiþii financiare avantajoase � ºi a adus statului venituri suplimentare, care au ajutat la
reducerea datoriei publice în anii �90. Totodatã, un val de dereglementãri a deschis
competiþiei sectoare rezervate anterior operatorilor publici, cum ar fi transporturile ºi
telecomunicaþiile. Exemplul de cel mai mare succes este Ryanair, companie întemeiatã în
1985 ºi care a devenit în anii �90 pionierul dezvoltãrii zborurilor low-cost în Europa.
Ryanair ºi-a sporit considerabil flota ºi numãrul de rute deservite în Europa ºi Africa de
Nord ºi a ajuns în 2008 sã transporte 57,7 milioane de cãlãtori, ceea ce o plaseazã pe
locul 3 la nivel european, fiind depãºitã doar de companiile publice Air France-KLM ºi
Lufthansa, dar surclasând British Airways ºi pe toþi ceilalþi transportatori europeni publici
sau privaþi, inclusiv compania naþionalã irlandezã Air Lingus (10,4 milioane de cãlãtori în
2008)431. Dacã Ryanair este un caz extrem, atât în ceea ce priveºte amplitudinea succesului,
cât ºi în ceea ce priveºte agresivitatea în afaceri ºi conflictele frecvente, aproape sistematice,
cu statul irlandez432, per total intrarea pe piaþã a unor noi companii, privatizãrile ºi deregle-
mentãrile i-au favorizat pe consumatori, au creat noi locuri de muncã ºi au contribuit la
apariþia unor elemente instituþionale favorabile creºterii economice. În aceastã perioadã a
avut loc o creºtere semnificativã a spiritului antreprenorial, au fost create mai multe
incubatoare de afaceri (deseori cu participarea instituþiilor de învãþãmânt superior) ºi s-au
dezvoltat scheme de muncã flexibilã, mai bine adaptate la o economie cu cicluri de producþie
mai scurte ºi cu o mai mare diferenþiere a produselor433. Progresul instituþional a putut fi
observat ºi prin reducerea permisivitãþii faþã de corupþia oamenilor politici ºi a înalþilor
funcþionari publici, care a condus la crearea mai multor comisii de anchetã434, la dezvãluirea
neregulilor financiare (în principal luare de mitã, primire de foloase necuvenite ºi/sau
evaziune fiscalã) comise de politicieni cunoscuþi (inclusiv fostul prim-ministru Charles
Haughey) ºi chiar la demisii spectaculoase (prim-ministrul Bertie Ahern în mai 2008).

429. Sweeney 1999: 115.
430. O prezentare sinteticã în Sweeney 1999: 107-111. O analizã aplicatã pe privatizãrile din

domeniile energetic ºi al telecomunicaþiilor în Munley, Thornton, Aronson 2002: 143-177
(capitol de Moore McDowell).

431. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_airlines_in_Europe (accesat la 19.01.2009).
432. Pentru detalii, vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Ryanair (accesat la 19.01.2009).
433. Sweeney 1999: 113, 149-168.
434. http://en.wikipedia.org/wiki/Public_inquiry#Republic_of_Ireland (accesat la 19.01.2009).
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Entuziasmul pentru succesele �tigrului celtic� a atins apogeul la sfârºitul anilor �90,
când ºi ratele de creºtere economicã au fost cele mai mari. Analiºtii au comparat performanþa
economicã a Irlandei cu cea a tigrilor asiatici � Coreea de Sud, Singapore, Taiwan ºi Hong
Kong � ºi au constatat cã �tigrul celtic� a înregistrat rate mai bune de creºtere economicã,
are un sistem sociopolitic mult mai democratic ºi o economie cu perspective mai sigure de
dezvoltare economicã în continuare435. Desigur, tonul general al comparaþiilor a fost
influenþat de criza din 1998, care a lovit cu putere mai mare economiile asiatice în timp ce
Irlanda a scãpat practic neatinsã. În 2001 a venit însã prãbuºirea aºa-numitelor firme
�dot-com� (firme axate pe furnizarea de servicii prin Internet), care a afectat ansamblul
sectorului IT ºi mai ales companiile americane. Efectele au fost resimþite destul de sever ºi
în Irlanda, unde multe firme s-au închis sau ºi-au redus activitatea ºi forþa de muncã436.
Dificultãþile acestui sector, împreunã cu încetinirea creºterii economice din Statele Unite ºi
Uniunea Europeanã în anii 2002-2003 au condus la reducerea performanþei economice a
Irlandei. Nu a fost însã o recesiune, ci doar o încetinire a creºterii economice, care a rãmas
totuºi net superioarã mediei europene ºi a durat relativ puþin. Dupã acest prim ºoc, totuºi
uºor, Irlanda a cunoscut pânã în 2007 o nouã perioadã de creºtere economicã acceleratã, are
a fost �botezatã� de unii comentatori �tigrul celtic 2�437. Deºi în aceºti ani ratele de
creºtere din Irlanda au depãºit în continuare media Uniunii Europene, iar þara ºi-a consolidat
poziþia în clasamentele europene ºi mondiale, trebuie observat cã aceste rate de creºtere
n-au mai atins vârful din anii 1998-2000.

Tabelul IV.47. Creºterea economicã din Irlanda comparativ cu media Uniunii Europene
(1999-2008)

Rata de creºtere a 
produsului intern brut (%) 

Anul 

Irlanda EU27 

PIB/locuitor Irlanda  
în raport cu media UE 

(EU27=100) 
1999 10,7 3,0 126,0 
2000 9,4 3,9 130,9 
2001 5,7 2,0 132,5 
2002 6,5 1,2 138,0 
2003 4,4 1,3 140,8 
2004 4,6 2,5 142,1 
2005 6,2  2,0 144,1 
2006 5,4 3,2 145,5 
2007 6,0 2,9 148,1 
2008 �3,0 0,8 135,7 

435. Sweeney 1999: 113-115.
436. Coulter, Coleman 2003: 39-40 (capitol de Denis O�Hearn).
437. http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Tiger (accesat la 20.01.2009).

Sursa: Eurostat (accesat la 20.02.2010).

Sã facem o clipã abstracþie de criza economicã mondialã începutã în 2008. Rata de
creºtere medie pe ansamblul anilor 2001-2007, deºi cu totul respectabilã, este ceva mai micã
nu numai de performanþa de vârf de la sfârºitul anilor �90, dar ºi decât media pe ansamblul
anilor 1987-2001 (6,4% anual). Aceastã încetinire relativã, precum ºi epuizarea rolului
motor al unora dintre factorii care stimulaserã creºterea economicã din faza �tigrului celtic 1�
(fondurile structurale, veniturile obþinute din privatizãri, transferul de forþã de muncã din
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agriculturã spre industrie ºi servicii) au stimulat preocupãrile pentru realizarea unor noi
combinaþii de factori stimulatori ai creºterii economice. Planul naþional de dezvoltare
economicã pe anii 2000-2006 a prevãzut un set de mãsuri menite sã lãrgeascã baza creºterii
economice prin întãrirea competitivitãþii industriilor indigene (îmbunãtãþirea accesului la
informaþie, pregãtirea de resurse umane, adaptarea la societatea bazatã pe cunoaºtere),
realizarea unor importante investiþii publice în infrastructurã ºi încurajarea investiþiilor
strãine în zonele încã mai sãrace (graniþa, centrul ºi vestul)438. Aceste mãsuri au contribuit
la lãrgirea bazei creºterii economice ºi la performanþa economicã relativ bunã din perioada
�tigrului celtic 2�, dar nu au putut elimina cu totul factorii care pun sub semnul întrebãrii
sustenabilitatea pe termen lung a creºterii economice rapide a Irlandei. Inventariind
aceºti factori439, Paul Sweeney reþine: sãrãcia persistentã a unei pãrþi a societãþii irlandeze,
existenþa unui grup chiar restrâns numeric de ºomeri de lungã duratã, imposibilitatea de a
menþine pe termen nedefinit sistemul fiscal excepþional de favorabil pentru corporaþii
comparativ cu celelalte state dezvoltate ºi mai ales cu ceilalþi membri ai Uniunii Europene
(de altfel, Irlanda a trebuit sã intre într-un proces care restrânge aplicabilitatea impozitului
pe profit de numai 10% pânã la o eliminare completã prevãzutã pentru 2010, când toate
întreprinderile vor trebui sã plãteascã cel puþin 12,5%, iar unele categorii chiar 25%),
creºterea excesivã a preþului caselor ºi terenurilor, apariþia unor �gâtuiri economice�
(penuria de locuinþe, incapacitatea unora dintre infrastructuri de a þine pasul cu creºterea
activitãþii economice, penuria muncitorilor calificaþi etc.), dependenþa prea mare de puþine
produse (risc la cãderi ale cererii mondiale), diminuarea fondurilor structurale ale UE ºi a
alocaþiilor prin politica agricolã, riscul prãbuºirii valorilor bursiere ºi chiar expunerea în
cazul apariþiei unei eventuale recesiuni mondiale. Factorul cel mai grav pentru Irlanda este
însã scãderea competitivitãþii industriale în raport cu þãrile cu forþã de muncã mai ieftinã
în condiþiile liberalizãrii comerþului internaþional, exemplul clasic fiind componentele
hardware ale calculatoarelor produse în China ºi alte þãri din sud-estul Asiei. Acest risc este
considerat �consecinþã inevitabilã a convergenþei economice prin care salariile ºi preþurile
[din Irlanda] se ridicã la nivelul altor þãri bogate�440. În aceste condiþii, soluþia realistã
pentru Irlanda este aceea de a-ºi întãri competitivitatea în domeniile/activitãþile cu valoare
adãugatã mare ºi cu pondere relativ redusã a costurilor cu forþa de muncã. Planul naþional
de dezvoltare pe anii 2007-2013441 a luat act de aceastã necesitate, ca ºi de factorii de risc
ce ameninþau continuarea creºterii economice din Irlanda, ºi a propus investiþii de 184 de
miliarde de euro pe ºapte ani pentru a consolida perspectivele economice ºi sociale ale þãrii.
Programul prevede concentrarea acestor investiþii în câteva domenii prioritare: dezvoltarea
infrastructurii, mai ales în domeniul transporturilor, în sectorul energetic ºi în prezervarea
mediului, pregãtirea pentru economia bazatã pe cunoaºtere prin dezvoltarea ºtiinþei ºi
cercetãrii ºi programe de ridicare a capitalului uman ºi consolidarea coeziunii sociale,
inclusiv programe de incluziune a imigranþilor, al cãror numãr a crescut dupã 2002 ºi al
cãror rol în evitarea apariþiei unor gâtuiri economice la nivelul forþei de muncã a fost
esenþial. Atenþia crescândã acordatã biotehnologiilor este menitã sã asigure economiei un
motor suplimentar al dezvoltãrii, pentru a evita dependenþa prea mare de sectorul tehnologiei
informaþiei. Nu în cele din urmã, unele companiile irlandeze ºi-au consolidat dimensiunea

438. Munley, Thornton, Aronson 2002: 28 (capitol de Mark Cassidy).
439. Sweeney 1999: 169-226.
440. Munley, Thornton, Aronson 2002: 26 (capitol de Mark Cassidy).
441. Textul integral, precum ºi numeroase informaþii contextuale, pot fi consultate la http://

www.ndp.ie/docs/NDP_Homepage/1131.htm (accesat la 16.01.2009).
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internaþionalã, investind în strãinãtate ºi repatriind multe dintre profiturile obþinute la nivel
mondial442.

Criza economicã mondialã începutã în 2008 a evidenþiat vulnerabilitatea Irlandei.
Scãderea valorii dolarului ºi apoi a indicilor bursieri din Statele Unite a lovit sever încã din
ultimele luni ale anului 2007 multe companii transnaþionale cu rol semnificativ în economia
irlandezã. În aceste condiþii, Irlanda a fost primul dintre statele Uniunii Europene care a
intrat în recesiune încã din primul cvartal al anului 2008, iar scãderea cererii mondiale odatã
cu extinderea crizei a afectat ºi mai mult o economie precum cea irlandezã, care depinde atât
de mult de exporturi. Pentru Irlanda, un factor agravant al crizei a fost ºi scãderea valorii
lirei sterline, în condiþiile în care o parte încã mare a exporturilor irlandeze se îndreaptã spre
Marea Britanie. Alt factor agravant a fost dinamica negativã a pieþei imobiliare, în cadrul
cãreia preþurile crescuserã excesiv, ºi a cãrei prãbuºire i-a afectat grav atât pe deþinãtorii de
imobile, cât ºi sistemul bancar.

Vulnerabilitatea Irlandei nu este însã numai economicã, ci ºi politicã. La 12 iunie 2008
irlandezii au respins prin referendum (53,4% voturi contra, 46,6% voturi pentru, în
condiþiile unei participãri la vot a 53,1% din electorat) modificãrile constituþionale presupuse
de ratificarea tratatului de la Lisabona, blocând astfel temporar adâncirea integrãrii politice
a Uniunii Europene. Dincolo de numeroasele dezbateri referitoare la motivele votului negativ
ºi la gãsirea unor soluþii pentru depãºirea impasului443, precum ºi de faptul cã aceastã crizã
a fost depãºitã printr-un al doilea referendum desfãºurat la 2 octombrie 2009, când în urma
unei puternice mobilizãri 67,1% din cei 59% alegãtori prezenþi la vot au aprobat tratatul,
trebuie observat faptul cã acesta nu a fost primul moment când Irlanda s-a dovedit o verigã
slabã în procesul de reformare a Uniunii Europene. Astfel, ºi Tratatul de la Nisa (2001)
a fost mai întâi respins de irlandezi într-un prim referendum la 7 iunie 2001 ºi apoi acceptat,
cu unele amendamente, într-un al doilea referendum pe 19 octombrie 2002, dupã o serioasã
mobilizare a principalelor partide politice, a societãþii civile ºi a partenerilor sociali444.
Reticenþa irlandezilor faþã de adâncirea integrãrii europene reflectã neîndoielnic o anumitã
neîncredere în politicieni (marile partide au sprijinit ratificarea tratatelor în ambele cazuri),
dar are ºi rãdãcini culturale mai adânci (temerea faþã de riscul pierderii identitãþii proprii,
neîncrederea în mecanismele birocratice instituite de organisme îndepãrtate, influenþa presei
tabloide din Marea Britanie, preponderent ostilã Uniunii Europene). În toamna anului 2008
au fost vehiculate suspiciuni în legãturã cu faptul cã grupul de lobby Libertas, condus de
omul de afaceri Declan Ganley, extrem de vocal în opoziþia sa faþã de ratificarea tratatului
de la Lisabona, ar fi fost finanþat de grupuri de interese americane ostile integrãrii europene.
Fãrã a adera la diversele teorii ale conspiraþiei, care l-au obligat pe secretarul de stat adjunct
al Statelor Unite sã dezmintã oficial susþinerea campaniei Libertas de cãtre guvernul
american, trebuie sã spunem cã adevãrul este relativ simplu. Adâncirea integrãrii politice la
nivelul Uniunii Europene ameninþã în mod obiectiv unul dintre avantajele comparative ale
Irlandei în atragerea capitalurilor, ºi anume nivelul foarte redus al impozitului pe profit.
Oricât de multe asigurãri liniºtitoare ar fi oferite de Comisia Europeanã, este evident cã
menþinerea unui asemenea dumping fiscal nu este posibilã pe termen lung ºi cã simplificarea
procedurilor decizionale ale Uniunii Europene prin adoptarea gradualã a regulilor majoritãþilor

442. Sweeney 1999: 137-139.
443. O prezentare sinteticã, cu multiple deschideri spre detalii, poate fi accesatã la http://

en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland_Bill,_2008
(accesat la 20.01.2009).

444. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Nice#The_Irish_referendum (accesat la 20.01.2009).
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calificate în locul cerinþei unanimitãþii va uºura, într-un orizont de timp previzibil, armonizarea
politicilor fiscale la nivelul Uniunii, ceea ce va însemna inevitabil ºi apropierea impozitului
pe profit din Irlanda de nivelurile practicate în restul Uniunii Europene. În sondajele de
opinie preocuparea pentru pãstrarea actualului sistem fiscal irlandez pare sã aibã un rol
minor la nivelul motivaþiilor populaþiei în ansamblul sãu445. Aceste sondaje nu reflectã însã
însemnãtatea acestei motivaþii la nivelul elitelor economice, care au capacitatea de a influenþa
ºi mass-media. Paul Sweeney observa încã din 1999 forþa lobby-urilor de interese opuse
reformãrii sistemului fiscal din Irlanda446, iar aceastã forþã este suficientã pentru explicarea
mijloacelor financiare de care au dispus cei ce au desfãºurat campaniile mediatice împotriva
ratificãrii tratatului de la Lisabona. În mod evident, aceste grupuri de interese, bine
reprezentate ºi la nivelul unora dintre companiile transnaþionale care activeazã în Irlanda, au
toate motivele sã întârzie momentul unei eventuale armonizãri fiscale la nivel european, dar
fãrã a pune în pericol cu totul apartenenþa Irlandei la Uniunea Europeanã ºi accesul lor la
pieþele europene.

Începutul anului 2010 este un moment prost pentru evaluarea realistã a ºanselor de
dezvoltare economicã ale Irlandei. Economia irlandezã a fost lovitã mai sever de crizã decât
alte economii europene, iar dezbaterile publice sunt dominate mai degrabã de note pesimiste.
Cu toate acestea, Irlanda este relativ bine echipatã pentru a face faþã sfidãrilor. Nivelul
economic este ridicat, capitalul uman este mai bine pregãtit decât în majoritatea statelor
europene, structura pe ramuri a economiei este relativ bine adaptatã cerinþelor secolului XXI,
iar progresele realizate în modernizarea infrastructurilor ºi a instituþiilor sunt indiscutabile. De
aceea, este de aºteptat ca odatã cu resorbirea mai devreme sau mai târziu a crizei economice,
Irlanda sã fie bine poziþionatã pentru a putea profita de relansarea economiei mondiale.

Pe de altã parte, privind evoluþia economicã a Irlandei din perspectivã istoricã, adicã
privilegiind analiza pe termen lung, este evident faptul cã perioada scursã dupã al doilea
rãzboi mondial a fost cea a unei dezvoltãri fãrã precedent. Irlanda a reuºit sã depãºeascã
subdezvoltarea economicã relativã ºi sã promoveze ferm în topul economic al Europei
ºi al lumii. Acest succes economic este excepþional atât în raport cu trecutul mai îndepãrtat
al Irlandei, cât ºi cu performanþa altor þãri europene. Deºi pe termen lung nu existã garanþii,
poziþia economicã relativã a Irlandei fiind expusã ºi unor factori de risc, în viitorul relativ
apropiat, Irlanda are toate ºansele sã redevinã una dintre cele mai performante economii
europene, îndreptãþind verdictul de succes indiscutabil conferit de analiza noastrã.

IV.3.3. Iugoslavia � modelul celei de-a treia cãi

Iugoslavia a fost una dintre þãrile cel mai sever lovite de al doilea rãzboi mondial. Din
1941 ºi pânã în 1945, lupte înverºunate au afectat o mare parte a teritoriului iugoslav,
provocând considerabile distrugeri materiale ºi pierderi umane. Asupra numãrului morþilor
au fost vehiculate cifre diverse, cele mai realiste estimãri fiind cu puþin peste un milion de
morþi, ceea ce, cu 6,67% din populaþia de dinainte de rãzboi, era una dintre ratele cele mai
ridicate din Europa (dupã Polonia, Uniunea Sovieticã, Lituania ºi Letonia)447. Pagubele

445. http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland_
Bill,_2008#Reasons_for_rejection (accesat la 20.01.2009).

446. Sweeney 1999: 196.
447. 1.027.000 de morþi conform http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties (accesat la

12.02.2010). Pentru o discuþie criticã a cifrelor vehiculate, vezi ºi Sundhaussen 2003: 97-99.
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materiale provocate de rãzboi se cifreazã, dupã datele oficiale greu de verificat, la peste
9 miliarde de dolari 1938, adicã de mai multe ori venitul naþional din anii de dinainte de
rãzboi448; ele au cuprins circa o jumãtate din mijloacele ºi infrastructura din transporturi,
o jumãtate din ºeptel, o cincime din fondul locativ ºi mai mult de o treime din capacitãþile
industriale, astfel încât �Iugoslavia a experimentat una dintre cele mai grave scãderi ale
nivelului de trai din Europa, iar la sfârºitul rãzboiului o mare parte a populaþiei era în
pericol sã moarã de foame�449.

Iugoslavia a fost una dintre puþinele þãri care au reuºit sã se elibereze de sub ocupaþia
germanã în cea mai mare parte prin forþele proprii. La sfârºitul rãzboiului, partizanii
grupaþi în Armata Popularã de Eliberare condusã de Iosip Broz Tito ºi în care elementul
politic conducãtor erau comuniºtii ºi-au impus controlul asupra celei mai mari pãrþi a
teritoriului iugoslav, ºi-au eliminat rivalii (în principal pe cetnicii sârbi ºi pe ustaºii croaþi),
au preluat puterea politicã (dupã o scurtã fazã de cooptare a unui numãr limitat de
reprezentanþi ai guvernului din exil de la Londra) ºi au purces la transformarea radicalã a
þãrii. Procesul de comunizare a fost mult mai rapid ºi mai radical decât în celelalte þãri
central-est europene. Au fost organizate rapid alegeri câºtigate de Frontul Popular controlat
de comuniºti, Adunarea Constituantã a abolit monarhia ºi a proclamat Republica Popularã
Federativã Iugoslavia (29 noiembrie 1945), iar noua constituþie adoptatã la 31 ianuarie 1946
fixa structura federalã a noii republici, formatã din ºase republici federale (Bosnia-Herþegovina,
Croaþia, Macedonia, Muntenegru, Serbia ºi Slovenia), la care se adãugau regiunile autonome
Kosovo ºi Voivodina (ca parte a Serbiei). Se spera ca prin politica de egalitate riguroasã între
membrii tuturor grupurilor naþionale, formulatã de partizani încã din timpul rãzboiului, ºi
prin factorul de unitate reprezentat de Uniunea Comuniºtilor din Iugoslavia, aceastã formulã
federalã sã îngãduie depãºirea antagonismelor naþionale care slãbiserã Iugoslavia interbelicã.
Au fost lichidate partidele necomuniste, au fost pedepsiþi un numãr mare de �colabo-
raþioniºti� reali sau fictivi, au fost confiscate proprietãþile minoritãþii germane, a fost
realizatã încã din august 1945 o reformã agrarã prin care s-au expropriat puþin sub 1,5
milioane hectare dintre care puþin sub 800.000 hectare au fost redistribuite unor familii de
þãrani sãraci, restul rãmânând în proprietatea statului ºi a unor cooperative450 ºi s-a purces
la naþionalizarea întreprinderilor din industrie ºi servicii.

Pe aceastã bazã, Iugoslavia a trecut la un program extrem de ambiþios de reconstrucþie
ºi de dezvoltare economicã de tip socialist. Planul cincinal pe anii 1947-1951451 îºi propunea
dublarea venitului naþional comparativ cu anul 1939, mãrirea producþiei industriale de
aproape patru ori, a producþiei de mijloace de producþie de 5,5 ori etc.; pentru atingerea
acestor obiective, se miza pe livrãri de echipamente ºi materii prime din partea Uniunii
Sovietice ºi a Cehoslovaciei, precum ºi pe un nivel ridicat de investiþii bazate pe acumularea
pe seama þãrãnimii. Încã din 1945 se introdusese un sistem de cote în produse agricole care
trebuiau predate statului la preþuri extrem de reduse ºi se spera ca aceste produse sã
îngãduie nu numai aprovizionarea oraºelor, ci ºi exporturi prin care sã se achite importurile
ºi sã se realizeze investiþiile industriale. Acest plan, complet nerealist, a fost aplicat într-un
mod extrem de birocratic � obiectivele cantitative ale planului au fost calculate inclusiv pe
sãptãmâni ºi zile, ceea ce a condus la apariþia unor munþi de rapoarte adresate mai întâi

448. Sundhaussen 2003: 107.
449. Aldcroft, Morewood 1995: 92.
450. Singleton, Carter 1982: 103-104.
451. Prezentarea noastrã este bazatã, acolo unde nu sunt indicate alte surse, pe Singleton, Carter

1982: 110-117.



442 ROMÂNIA ªI EUROPA

organelor din fiecare republicã ºi apoi Comisiei Federale a Planificãrii � generând astfel o
multitudine de disfuncþii economice. Deºi planul cincinal a pãrut sã aibã un succes relativ
în prima sa fazã452, în final, el a eºuat categoric.

Una dintre cauzele acestui eºec a fost ruptura cu Uniunea Sovieticã. Motivele acestei
rupturi au fost multiple, mergând de la intenþia lui Tito de a se afirma ca un centru de putere
autonom în cadrul lumii socialiste pânã la controversele de politicã internaþionalã (dezamã-
girea iugoslavã cã Stalin nu i-a susþinut în disputa cu Italia pentru Trieste, precum ºi iritarea
lui Stalin pentru amestecul iugoslav în rãzboiul civil din Grecia, pe care el o recunoscuse
deja în acordul de procentaj ca fiind în zona de influenþã a puterilor occidentale). Au existat
ºi tensiuni economice între cele douã pãrþi, îndeosebi cu privire la funcþionarea între-
prinderilor mixte iugoslavo-sovietice întemeiate în 1945 în transporturile aeriene ºi fluviale453,
dar acestea nu au avut un rol decisiv în ruptura dintre Stalin ºi Tito. Aceastã rupturã a
devenit efectivã în iunie 1948 ºi a avut în primul rând un caracter politic, consecinþele
economice fiind mai degrabã colaterale, deºi deosebit de grave pentru Iugoslavia. Astfel, ca
urmare a acestei rupturi, au fost anulate promisiunile de credite ºi ajutoare sovietice, iar
relaþiile economice dintre Iugoslavia ºi celelalte state socialiste aflate sub controlul Moscovei
au ajuns rapid la cota zero, ceea ce a condus ºi la o scãdere severã a întregului comerþ
exterior iugoslav.

Ruptura dintre Tito ºi Stalin a avut consecinþe politice foarte serioase pentru Iugoslavia454.
De fapt, Stalin miza pe capacitatea sa de a provoca o rãsturnare a lui Tito de cãtre �forþele
sãnãtoase� din cadrul miºcãrii comuniste iugoslave. Tito a reacþionat în mod stalinist, adicã
a arestat ºi internat în lagãrul din insula Goliotoc din Marea Adriaticã circa 15.000-20.000
de comuniºti promoscoviþi. Au urmat o intensã campanie mediaticã împotriva �trãdãtorului
Tito�, deportãri ale populaþiei sârbe din zona de graniþã din Banatul românesc ºi manevre
militare care pãreau sã anunþe o iminentã invazie sovieticã asupra Iugoslaviei.

În faþa acestei ameninþãri, Tito a reacþionat în trei feluri. Pe de o parte, el a declanºat o
campanie ideologicã prin care afirma dreptul comuniºtilor iugoslavi, la fel ca ºi al altor
partide comuniste, de a decide în mod independent asupra modului în care conduceau
edificarea socialismului în propria þarã. Pe de altã parte, el a iniþiat o campanie de
cooperativizare forþatã menitã sã dovedeascã ortodoxia sa marxistã ºi sã ofere resurse pentru
realizarea planului cincinal, care intrase în serioase dificultãþi. Nu în cele din urmã, el a
cãutat sã îmbunãtãþeascã relaþiile cu Occidentul, îndeosebi cu Statele Unite. Aceste
relaþii455 se rãciserã în 1945-1947, iar în 1947 Iugoslavia refuzase sã participe la Planul
Marshall; imediat dupã excluderea din Cominform ºi declanºarea fãþiºã a conflictului cu
Uniunea Sovieticã, Tito a acceptat în iulie 1948 ca Iugoslavia sã plãteascã despãgubiri de
17 milioane de dolari pentru proprietãþile americane naþionalizate, ceea ce a îngãduit
deblocarea conturilor americane ale Bãncii Naþionale a Iugoslaviei, în care se gãseau
rezerve de aur depuse din timpul rãzboiului. Era însã numai un început de relansare a
relaþiilor. Fondurile rãmase dupã achitarea despãgubirilor (circa 30 de milioane de dolari)
nu ajungeau pentru finanþarea nevoilor de import ale Iugoslaviei ºi atunci Statele Unite i-au
acordat acesteia mai multe împrumuturi ºi un ajutor de hranã de urgenþã, care au avut un rol
esenþial în depãºirea greutãþilor economice din anii 1949-1952. Totodatã, Statele Unite au

452. Este posibil ca multe dintre raportãri sã fie false, ceea ce i-a fãcut pe statisticienii iugoslavi sã
evite includerea datelor pentru 1947 în anuarele statistice ulterioare (apud Lampe 2000: 243).

453. Lampe 2000: 245-246.
454. Paragraf bazat mai ales pe prezentarea din Sundhaussen 2003: 110-114.
455. Lampe, Prickett, Adamoviæ 1990: 25-27.
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asigurat protecþia Iugoslaviei împotriva unei posibile invazii sovietice, avertizând Moscova
cã într-un asemenea caz nu vor rãmâne neutre456.

Dacã deschiderea spre Occident a fost un succes, în schimb colectivizarea agriculturii
a fost un eºec usturãtor. Seceta, gestiunea defectuoasã a noilor cooperative, lipsa unor
investiþii semnificative în utilaje agricole ºi rezistenþa þãranilor au condus la prãbuºirea
producþiei agricole în 1950457; dupã o efemerã redresare în 1951, producþia agricolã a atins
noi niveluri minime în 1952, obligând conducerea iugoslavã sã treacã la o schimbare
radicalã a politicii în acest domeniu. În martie 1953, þãranilor li s-a permis sã pãrãseascã
cooperativele luându-ºi înapoi pãmântul cu care intraserã în acestea, ceea ce a condus la o
retragere în masã pânã la sfârºitul anului 1953.

De fapt, abandonarea colectivizãrii a fost doar o parte, foarte importantã într-o þarã încã
majoritar ruralã, dintr-un proces mai amplu de consolidare a bazei sociale a regimului
comunist condus de Tito. Celãlalt pilon al acestui proces a fost introducerea sistemului
autoadministrãrii muncitoreºti în întreprinderile industriale. Gândit pe de o parte ca o
formulã de a se profila ideologic în raport cu stalinismul � ideea era de a arãta cã în
Iugoslavia se evita birocratizarea conducerii economiei prin autoconducerea muncitoreascã
la nivel de întreprindere � ºi ca o cale de a consolida fidelitatea colectivelor muncitoreºti ºi
cointeresarea lor la bunele rezultate ale întreprinderilor socialiste, sistemul autoadministrãrii
muncitoreºti a fost introdus totuºi foarte gradual458. Astfel, el a fost pregãtit prin înfiinþarea
experimentalã a unor consilii muncitoreºti în 215 întreprinderi în 1949 ºi instituit prin legea
cu privire la administrarea întreprinderilor de stat din iunie 1950; prin aceastã lege se
întemeiau consilii muncitoreºti în circa 6.000 de întreprinderi, dar aceste consilii aveau
puþine atribuþii strict economice în raport cu directorii numiþi. Abia în 1952 s-a introdus un
nou sistem economic, prin care consiliile muncitoreºti primeau dreptul de a decide asupra
unei pãrþi din mijloacele de acumulare (între 3 ºi 17%, în funcþie de ramura economicã), iar
noul sistem a fost garantat juridic prin Constituþia provizorie din 1953. Moartea lui Stalin a
fãcut sã disparã pericolul extern care stimulase instituirea sistemului autoadministrãrii
muncitoreºti ºi a condus la o stagnare temporarã în implementarea sa. Totuºi, acest sistem �
deºi deseori golit de conþinut în viaþa realã din întreprinderi � devenise o parte crucialã a
autolegitimãrii ideologice a regimului comunist din Iugoslavia, care se afirma prin cãutarea
unei a treia cãi între capitalismul de tip occidental ºi etatismul birocratic de tip sovietic. În
aceste condiþii, în aprilie 1958, congresul al VII-lea al Uniunii Comuniºtilor din Iugoslavia
a inclus în programul adoptat ideea dispariþiei statului (în sensul definit de Engels) ºi
preluarea treptatã a funcþiilor active de conducere de cãtre forþele socialiste din societate.
Deja din 1957, legea relaþiilor de muncã extinsese atribuþiile consiliilor muncitoreºti în
recrutarea, licenþierea ºi asigurarea disciplinei forþei de muncã, iar în 1961 aceste consilii au
cãpãtat dreptul sã dispunã de veniturile nete ale întreprinderilor, ceea ce a condus la
creºterea veniturilor angajaþilor mult peste sporul productivitãþii ºi la încetinirea severã a
ratei creºterii industriale. Principiul autoadministrãrii nu mai era însã un instrument
economic, ci unul predominant politico-ideologic. De aceea, el a fost consolidat prin
Constituþia din 1963, prin deciziile congresului al VIII-lea al Uniunii Comuniºtilor din
Iugoslavia din decembrie 1964 ºi prin legile de reformã din iulie 1965, care, exceptând

456. Sundhaussen 2003: 112.
457. Dacã luãm nivelul mediu al anilor 1930-1939 ca bazã (100), indicele producþiei agricole a

fost 103 în 1948 ºi 1949 ºi doar 75 în 1950 (Singleton, Carter 1982: 108).
458. În acest paragraf ne-am bazat, atunci când nu sunt citate alte surse, pe Sundhaussen 1982:

163-172 ºi Singleton, Carter 1982: 120-127, 152-155.
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sectoare considerate strategice, precum industria energeticã, mãreau puterea consiliilor în
raport cu birocraþia de întreprindere. Ulterior, Legea privind munca reunitã din 1976 a
stabilit competenþele consiliilor muncitoreºti organizate pe trei niveluri � colectiv de muncã,
întreprindere, grup de întreprinderi interdependente � precum ºi modul lor de interacþiune
cu administraþia ºi cu mecanismele pieþei. Totuºi, întregul sistem, deºi fascinant teoretic, s-a
dovedit nepractic. El necesita o mare cheltuialã de timp, capacitatea muncitorilor de a
adopta decizii raþionale economic era diminuatã de asimetria de informaþie în raport cu
administraþia ºi de multitudinea intereselor particulare, astfel încât s-a ajuns la fenomene de
blocaj în cadrul cãrora �tehnocraþii ºi funcþionarii au lãsat democraþia de la bazã sã cadã
într-o farsã, fãrã a o interzice, iar democraþia de la bazã lãsa întregul sistem sã devinã din
ce în ce mai greoi, condamnând la eºec orice element ce contribuia la creºterea eficienþei�459.

Pe plan internaþional, corolarul natural al autoadministrãrii muncitoreºti a fost evitarea
alinierii stricte faþã de una sau alta dintre superputeri � dupã ruptura cu Stalin, Tito a refuzat
ºi aderarea la NATO � ºi participarea lui Tito alãturi de premierul indian Jawaharlal Nehru
ºi cu preºedintele egiptean Gamal Abdel Nasser la constituirea miºcãrii þãrilor nealiniate.
Lua astfel naºtere un veritabil �model iugoslav� de gãsire a unei �a treia cãi�. Potrivit lui
Holm Sundhaussen, acest model, cunoscut ºi sub numele de �titoism�, avea drept piloni:
�destalinizarea, rãmasã la jumãtatea drumului; teoria diferitelor cãi de ajungere la socialism;
modelul iugoslav de autoadministrare; politica libertãþii faþã de blocuri ºi mult-lãudata
rezolvare exemplarã a problemei naþionale�460.

Anii 1950, dincolo de dificultãþile pricinuite de necorelãrile din primul plan cincinal
(1947-1951), au fost per total o perioadã de creºtere economicã semnificativã461. Aceastã
creºtere s-a bazat atât pe eforturile interne, inclusiv pe renunþarea la planificarea excesivã
din prima fazã a regimului comunist ºi pe trecerea la un sistem de planificare indicativã,
bazat mai mult pe considerente pragmatice decât pe criterii ideologice ºi care a alternat
planurile anuale cu planuri cincinale. Investiþii considerabile au servit la dezvoltarea
precumpãnitoare a industriei (rate de creºtere de 12-13% anual), dar abandonarea
colectivizãrii ºi realocarea unei pãrþi a investiþiilor ºi spre agriculturã i-au îngãduit acesteia
sã-ºi mãreascã semnificativ producþia (rate de creºtere de 5,9% anual în 1952-1956 ºi 9%
în 1956-1960). Pe de altã parte, de la mijlocul anilor �50 s-a luat decizia unei echilibrãri
relative a alocãrilor de resurse în favoarea industriei bunurilor de consum, Iugoslavia
evitând astfel excesele în orientarea spre industria grea care au handicapat alte þãri socialiste
în aceeaºi perioadã. Aceastã dezvoltare a avut însã ºi un �cãlcâi al lui Ahile�: importurile.
Dincolo de rolul lor în asigurarea nevoilor de hranã ºi materii prime, importurile din Statele
Unite ºi din þãri ale Europei Occidentale au îngãduit Iugoslaviei sã beneficieze ºi de tehnologii
ºi utilaje aflate la un nivel tehnic ridicat, care au susþinut ratele ridicate ale creºterii
producþiei industriale. Pe de altã parte însã, importurile au crescut în anii �50 mult mai rapid

459. Sundhaussen 2003: 119. De remarcat ºi faptul cã unul dintre cei mai importanþi teoreticieni
ai sistemului, Branko Horvat, avertiza într-un volum publicat în 1982 cã introducerea
sistemului auto-conducerii muncitoreºti nu garanta automat continuarea unei tendinþe eco-
nomice ascendente, ºi cã cele mai mari probleme erau asociate cu �organizarea macro-eco-
nomicã ºi macropoliticã� (Horvat 1982: 207).

460. Sundhaussen 2003: 120. Acelaºi autor formuleazã într-o sintezã mai recentã într-un mod
uºor diferit pilonii �titoismului�, adãugându-le relativa liberalizare internã a sistemului,
legatã ºi de o ridicare semnificativã a nivelului de trai ºi de o occidentalizare parþialã a vieþii
cotidiene (Sundhaussen 2007: 354).

461. Singleton, Carter 1982: 129-133.



445EPOCA POSTBELICÃ

decât era planificat � de exemplu, al doilea plan cincinal (1957-1961) prevedea o creºtere de
ansamblu a importurilor cu 41,9%, dar dupã numai patru ani acestea sporiserã deja cu
70,5% � ceea ce s-a reflectat în deficitele balanþei comerciale. Aceste deficite au fost în cea
mai mare parte acoperite prin credite ºi ajutoare economice americane462, astfel încât un
specialist estima cã peste un sfert din creºterea produsului intern brut al Iugoslaviei din anii �50
s-au datorat strict ajutorului american463.

O asemenea dezvoltare extensivã, dependentã de importuri ºi de ajutorul american,
nu era sustenabilã pe termen lung, mai ales cã în anii �60 interesul american pentru
Iugoslavia s-a diminuat, pe de o parte datoritã schimbãrii setului de prioritãþi al
administraþiilor americane în anii �60 ºi pe de altã parte deoarece Iugoslavia a adoptat o
serie de atitudini antiamericane în cadrul miºcãrii de nealiniere. Astfel, în anii 1962-1967
ajutorul american s-a redus comparativ cu anii �50, ajutorul militar încetând aproape cu
totul, iar cel economic fiind acordat tot mai mult sub forma de credite ºi nu de donaþii, ca
anterior464. Cum dificultãþile de finanþare a deficitului balanþei de plãþi externe s-au fãcut
simþite încã din 1960, Iugoslavia s-a angajat într-un set de reforme economice încercând sã
se adapteze la exigenþele creditorilor ºi la condiþiile competiþiei mult mai aspre derivate din
încercarea de a se integra într-o mãsurã crescândã în diviziunea internaþionalã a muncii.
Fãrã a intra în detalii465, vom remarca faptul cã reformele economice din anii �60,
desfãºurate în valuri, au fost aplicate relativ inconsecvent, dând senzaþia unei dinamici
discontinue. Unele dintre ele au condus chiar la derapaje, cum ar fi decizia din 1961 de a
include salariile în venitul net lãsat la discreþia întreprinderilor, ceea ce a condus la reducerea
dramaticã a investiþiilor ºi la sporirea împrumuturilor contractate de întreprinderi pentru a
finanþa mãrirea salariilor, obligând autoritãþile sã îngheþe temporar salariile în 1962 ºi sã ia
mãsuri de înãsprire a condiþiilor de creditare din partea bãncilor466. Dincolo însã de
asemenea episoade, per total reformele au mãrit expunerea întreprinderilor la presiunile
pieþei, reprezentând o încercare de conciliere a conflictelor recurente dintre �Marx ºi
piaþã�467. Au crescut autonomia întreprinderilor ºi posibilitãþile acestora de a se angaja în
operaþiuni economice externe, a fost restructurat sistemul bancar, care a devenit o pârghie
importantã de direcþionare a activitãþilor economice, au fost reformate sistemul fiscal ºi cel
financiar, Iugoslavia a devenit membru asociat al GATT ºi a beneficiat de mai multe
programe ale Fondului Monetar Internaþional ºi ale Bãncii Mondiale ºi au avut loc mai
multe devalorizãri ale monedei ºi liberalizãri parþiale ale preþurilor pentru a le corela cu
evoluþiile de pe piaþa mondialã, ceea ce a generat presiuni inflaþioniste. Dacã reformele din

462. Asistenþa militarã ºi economicã americanã a cuprins 496,8 milioane de dolari în cadrul
Planului Marshall (1949-1952) ºi 1.450 de milioane de dolari în anii 1953-1961 (Lampe,
Prickett, Adamoviæ 1990: 70; Lampe 2000: 273-277).

463. Apud Lampe 2000: 275.
464. Astfel, în 1953-1961, Statele Unite acordaserã un total de 1.450 de milioane de dolari (deci

ceva peste 160 de milioane de dolari anual), iar în 1962-1967, asistenþa a fost de numai 538,2
de milioane de dolari (deci o medie sub 90 de milioane de dolari anual). Defalcat, în primul
interval asistenþa nerambursabilã a reprezentat 1.028 de milioane de dolari, deci peste 70% din
total (din aceasta 412 milioane de dolari fiind ajutorul militar), iar în anii 1962-1967, doar 92,3
milioane de dolari, deci doar 17% din total (iar ajutorul militar a scãzut la nesemnificativa
sumã de 1,8 milioane de dolari pe totalitatea celor ºase ani) (Lampe 2000: 276).

465. Singleton, Carter 1982: 134-143.
466. Lampe 2000: 283.
467. Joc de cuvinte în limba germanã (�Marx und Markt�) în Sundhaussen 1982: 171-172.
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1961 au avut efecte perverse ce au necesitat urgent mãsuri corective, valul de reforme din
anul 1965 a fost mult mai amplu (Adunarea Federalã a adoptat în iulie 1965 un pachet de
peste 30 de legi pentru a crea cadrul legislativ pentru �socialismul de piaþã�) ºi, dincolo de
corecturile ºi inconsecvenþele ulterioare, a contribuit substanþial la deschiderea economiei
iugoslave ºi la integrarea acesteia în diviziunea internaþionalã a muncii dominatã de Occident.
Împreunã cu înlãturarea din structurile puterii a lui Aleksandar Rankoviæ, ºeful securitãþii ºi
vicepreºedinte al þãrii, aceste reforme au dat impresia liberalizãrii regimului comunist în
anii �60 ºi a unei relative apropieri de modelul occidental de dezvoltare economicã.

Comerþul exterior a fost unul dintre domeniile în care impactul reformelor ºi al
deschiderii spre exterior a fost cel mai vizibil468. Valoarea exporturilor a crescut de peste
36 de ori între media anilor 1946/1950 ºi cea a anilor 1976/1980469. Structura exporturilor
s-a modificat radical comparativ cu perioada anterioarã celui de-al doilea rãzboi mondial,
pe primul loc trecând produsele industriale, în timp ce ponderea combinatã a agriculturii ºi
sectorului forestier a scãzut dupã 1960 la mai puþin de 20% din total470. Importurile însã au
crescut încã ºi mai mult, de circa 45 de ori între anii 1947/1950 ºi 1976/1980, ceea ce a
fãcut ca Iugoslavia sã aibã aproape în toþi anii deficite comerciale substanþiale471.

Aceste deficite au fost acoperite parþial prin aportul a douã surse noi de valutã:
veniturile repatriate de cetãþenii iugoslavi care lucrau în Occident ºi cele obþinute pe seama
dezvoltãrii turismului internaþional în Iugoslavia.

Iugoslavia a fost singurul dintre statele socialiste care au reglementat favorabil migraþia
la muncã în Occident472. Decizia de a tolera ºi apoi de a reglementa acest fenomen a fost
influenþatã pe de o parte de conºtientizarea faptului cã la mijlocul anilor �60 urmau sã intre
pe piaþa muncii generaþiile numeroase nãscute dupã al doilea rãzboi mondial ºi cã industria
iugoslavã, aflatã într-un efort de asigurare a competitivitãþii, nu era capabilã sã absoarbã în
întregime acest excedent ºi, pe de altã parte, de observarea efectelor pozitive pe care le avea
migraþia la muncã pentru alte societãþi relativ subdezvoltate din Europa mediteraneeanã. Adoptarea
în 1963 a unei legislaþii care reglementa condiþiile în care cetãþenii iugoslavi puteau pleca la
muncã temporarã în strãinãtate ºi drepturile de care beneficiau la întoarcerea în þarã a coincis
cu sporirea cererii vest-europene de forþã de muncã. În consecinþã, migraþia la muncã, ce
fusese înainte de 1960 un fenomen cu totul marginal, a devenit un fenomen de masã:
numãrul cetãþenilor iugoslavi care lucrau în diversele þãri ale Europei apusene a crescut de
la 3.000 în 1954 la 15.000 în 1960, 130.000 în 1965, 600.000 în 1970 ºi un maxim de
860.000 în 1973, dintre care 535.000 în RFG ºi 195.500 în Austria; la aceºtia se mai
adãugau ºi lucrãtorii din þãri extraeuropene, circa 150.000 în 1973, astfel încât numãrul celor
care lucrau în afara þãrii a depãºit 10% din totalul forþei de muncã a Iugoslaviei. Veniturile
repatriate de cetãþenii iugoslavi care munceau în strãinãtate au reprezentat 59 milioane de
dolari în 1965, 544 milioane de dolari în 1970 ºi 1,4 miliarde de dolari în 1973473, devenind
astfel un factor major de echilibrare a balanþei de plãþi externe. În acelaºi timp, perspectiva
muncii în strãinãtate a detensionat relaþiile sociale din Iugoslavia, iar veniturile astfel
obþinute au contribuit la creºterea bunãstãrii ºi la occidentalizarea stilului de viaþã.

468. O bunã prezentare generalã în Singleton, Carter 1982: 231-249.
469. Handbuch: VI, 907 (capitol de Holm Sundhaussen).
470. Handbuch: VI, 904 (capitol de Holm Sundhaussen).
471. Handbuch: VI, 907 (capitol de Holm Sundhaussen).
472. Acest paragraf se bazeazã, acolo unde nu sunt indicate alte surse, pe datele din Bauåiæ 1983

ºi Brunnbauer 2007.
473. Singleton, Carter 1982: 145.



447EPOCA POSTBELICÃ

Dezvoltarea turismului internaþional în Iugoslavia474 a început chiar înainte de regle-
mentarea muncii în strãinãtate. Deºi accesul turiºtilor strãini a fost liberalizat încã din 1952,
când a fost devalorizat ºi dinarul iugoslav, în 1953 numãrul turiºtilor strãini ºi cel al nopþilor
petrecute de aceºtia în Iugoslavia nu depãºise încã nivelurile din 1938 ºi în general anii �50
nu au fost prea favorabili pentru turismul internaþional în Iugoslavia. Totuºi, planul cincinal
1957-1961 a recunoscut însemnãtatea turismului internaþional ºi a prevãzut investiþii ºi
credite apreciabile pentru acest sector, focalizându-se mai ales pe construcþia de capacitãþi
de cazare pe litoralul Mãrii Adriatice. Investiþiile în turism, care dupã 1965 au depãºit
sistematic 5% din volumul total al investiþiilor din economia iugoslavã, atingând chiar un maxim
de 11% în 1971, au fost potenþate de schimbãrile instituþionale aduse de reformele economice din
anii �60, care au îngãduit întreprinderilor sã pãstreze la discreþia lor o parte din încasãrile
valutare ºi sã apeleze la credite bancare pentru dezvoltarea activitãþii lor. Deºi dezvoltarea
turismului a fost departe de a fi armonioasã � analiºtii au observat cã investiþiile s-au concentrat
în construirea de capacitãþi de cazare ºi au rãmas insuficiente în infrastructurã ºi în serviciile
colaterale, cã a existat permanent un deficit de personal calificat, inclusiv la nivelul funcþiilor
manageriale ºi cã marketingul a fost deseori deficitar �, rezultatele au fost notabile. Au crescut
considerabil ºi numãrul turiºtilor strãini, ºi încasãrile valutare de pe urma acestora.

Tabelul IV.48. Turismul internaþional în Iugoslavia
Anul Numãr turiºti 

strãini (mii) 
Numãr nopþi 

(mii) 
Venituri din turismul 

internaþional 
(milioane USD) 

1938 276 1.562 ? 
1950 41 179 ? 
1953 245 855 ? 
1956 394 1.333 ? 
1959 835 3.433 ? 
1962 1.242 5.270 ? 
1965 2.658 11.240 59 
1968 3.887 17.210 136 
1971 5.239 25.849 175 
1974 5.458 29.727 644 
1977 5.621 29.026 751 
1980 6.410 36.978 1.515 
1983 5.947 35.355 862 
1986 8.464 51.400 1.105 
1989 7.779 46.022 2.024 

Surse: Hall 1991: 102, 240, 247; Singleton, Carter 1982: 145.

De remarcat faptul cã, din punctul de vedere al veniturilor obþinute din turismul
internaþional, Iugoslavia a surclasat toate celelalte þãri socialiste, raportul faþã de a doua
clasatã, Ungaria, fiind de 2:1 în cea mai mare parte a anilor 1970-1980 ºi chiar de peste
2,5:1 în 1988. În ceea ce priveºte comparaþia cu România, raportul era de aproape 3,5:1
în favoarea Iugoslaviei în 1980 (un an foarte bun din punctul de vedere al veniturilor din
turism pentru România) ºi 11,5:1 în 1988475.

474. Informaþiile din acest paragraf se bazeazã, atunci când nu este indicatã altã sursã, pe Hall
1991: 236-258 (capitol de John B. Allcock).

475. Hall 1991: 102.
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Repatrierile de venituri obþinute de cetãþenii iugoslavi care lucrau în strãinãtate, veniturile din
turismul internaþional ºi cele obþinute din tranzitul transporturilor rutiere dintre Occident ºi þãri
precum Grecia ºi Turcia au contribuit la caracterul activ al balanþei serviciilor. Totuºi, pânã în
1980, acest activ nu a acoperit în întregime deficitul balanþei comerciale476, ceea ce a însemnat
cã acesta a trebuit sã fie compensat ºi prin investiþii de capital strãin în Iugoslavia ºi prin credite.

Investiþiile strãine directe au fost reglementate printr-o lege adoptatã în 1967477. Aceasta
permitea crearea de întreprinderi mixte, cu aport de capital strãin, dar impunea ca partea
iugoslavã sã deþinã mai mult de jumãtate din capital ºi poziþiile-cheie în structurile de
conducere. Unele dintre restricþii au fost relaxate de reglementãri ulterioare în 1971 ºi 1973,
apoi din nou înãsprite, iar în 1978 a fost adoptatã o nouã lege, care s-a dovedit ºi ea
efemerã, abia în 1984 fiind permis investitorilor strãini sã deþinã majoritatea capitalului ºi
în 1988 sã opereze nestingheriþi în Iugoslavia478. Nesiguranþa normativã a descurajat într-o
oarecare mãsurã investiþiile strãine directe, al cãror volum a rãmas mai degrabã modest
pânã în anii �80. Cu toate acestea, s-au înregistrat ºi exemple de mare succes, cum a fost
cazul producãtorului de automobile Crvena Zastava de la Kragujevac, care a început sã
colaboreze cu FIAT încã din 1959 ºi apoi a realizat o asociere oficialã în 1968-1969.

Creditele externe au fost un mijloc important de stimulare a dezvoltãrii economice a
Iugoslaviei. Favorizate de relaþia specialã cu Statele Unite ºi de cooperarea organismelor
financiare internaþionale � Fondul Monetar Internaþional ºi Banca Mondialã �, aceste credite
au depãºit deja un miliard de dolari în prima jumãtate a anilor �60 ºi au crescut la 4,6
miliarde de dolari în 1973. Totuºi, aceste niveluri erau încã sustenabile pânã la ºocurile
petroliere din 1973-1974 ºi 1979-1982.

Dezvoltarea serviciilor nu trebuie sã înºele în ceea ce priveºte structura economiei Iugoslaviei
din timpul regimului comunist. Deºi serviciile au fost importante, cea mai mare creºtere a fost
înregistratã în industrie (o medie anualã de 8,3% pe ansamblul anilor 1951-1980), comparativ
cu ansamblul economiei (6,2% anual), influenþat masiv de ritmurile mai lente de creºtere ale
agriculturii (3,4% anual)479. Iugoslavia postbelicã a devenit astfel o þarã cu o structurã economicã
dominatã de industrie. Aceastã evoluþie este vizibilã atât prin creºterea forþei de muncã angajate
în industrie (inclusiv mineritul) � de la 598.000 de persoane în 1950 la 2.374.000 în 1983480 �, cât
ºi prin creºterea ponderii industriei în cadrul produsului intern brut.

Tabelul IV.49. Ponderea diferitelor sectoare economice în economia Iugoslaviei 1947-1984) (%)

 1947 1960 1970 1980 1984 
Agriculturã ºi silviculturã 44,6 30,4 19,2 14,5 15,7 

Industrie ºi construcþii 37,6 41.4 48,0 53,2 53,5 
Servicii 17,8 28,5 30,7 32,3 30,8 

476. Hall 1991: 247 (capitol de John B. Allcock).
477. Sukijasoviæ 1970. De remarcat atitudinea favorabilã a lui Tito faþã de asemenea investiþii,

concretizatã într-o invitaþie lansatã încã din primii ani postbelici pentru Ford de a construi o
fabricã de automobile la Rijeka (Lampe, Prickett, Adamoviæ 1990: 26).

478. Lampe 2000: 320. Vezi ºi analiza investiþiilor americane în Iugoslavia în Lampe, Prickett,
Adamoviæ 1990: 104-146.

479. Handbuch: VI, 882 (capitol de Holm Sundhaussen).
480. Handbuch: VI, 875 (capitol de Wolfgang Höpken). De remarcat faptul cã dupã 1960 numãrul

persoanelor angajate în industrie ºi construcþii l-a depãºit pe cel din servicii.

Sursa: Lampe, Prickett, Adamoviæ 1990: 97.
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Dincolo de observarea faptului cã sistemul de preþuri administrate de stat a favorizat
industria în dauna agriculturii, se cuvine sã remarcãm nu numai creºterea puternicã a
producþiei industriale, ci ºi diversificarea considerabilã a acesteia. Astfel, industria ex-
tractivã, dinamicã deja din perioada interbelicã, s-a dezvoltat mai lent decât industria
prelucrãtoare, creºterea viguroasã a extracþiei cuprului ºi gazelor naturale fiind parþial
contrabalansatã de epuizarea unora dintre resurse, cum ar fi cromul. În cadrul industriei
prelucrãtoare, ramurile cele mai dinamice au fost sectorul energetic ºi industria chimicã,
urmate de construcþiile de maºini481. Nu în cele din urmã, ritmurile de creºtere a producþiei
industriale au fost mai mari în anii 1951-1965 (în medie 11,4% anual, cu o maximã de
17,3% în 1957) ºi ceva mai reduse în 1965-1981 (6,8% anual, cu o maximã de 11,4% în
1969)482, ceea ce reflectã dificultãþile de a trece de la o creºtere extensivã la una intensivã,
adaptatã la exigenþele pieþei mondiale.

Agricultura a cunoscut o dezvoltare sinuoasã483. Dupã ce în primii ani postbelici statul
a încercat o politicã de industrializare forþatã pe seama agriculturii, iar rezultatele au fost
catastrofale, dupã 1953 situaþia s-a calmat ºi statul a mãrit investiþiile în agriculturã ºi
creºterea a fost apreciabilã (4,2% anual în 1956-1960). Dupã 1960, situaþia agriculturii a
devenit mai complicatã, pe de o parte din cauza evoluþiei defavorabile a preþurilor relative
faþã de industrie ºi pe de altã parte din cauza reducerii treptate a forþei de muncã din
agriculturã în condiþiile în care mulþi dintre tinerii din sectorul rural preferau sã migreze la
oraº sau chiar sã plece sã lucreze în strãinãtate. Desigur, au fost obþinute ºi progrese
importante, mai ales în marile ferme de stat din Slavonia ºi Voivodina, axate pe culturile
cerealiere, dar per total agricultura din Iugoslavia a evoluat mediocru, mai ales dacã o
comparãm cu evoluþiile din aceeaºi vreme din þãrile Europei apusene. O mare parte din
aceastã lipsã de performanþã a fost o urmare a politicii statului de a menþine un control strict
asupra majoritãþii preþurilor agricole, ceea ce a redus sever rentabilitatea acestui sector ºi a
descurajat investiþiile484. De aceea, nu este de mirare cã ponderea agriculturii în produsul
intern brut a scãzut astfel la numai circa 13% în anii �80.

Serviciile au cunoscut ºi ele o evoluþie extrem de dinamicã. Aici se cuvine sã menþionãm
creºterea deosebit de dinamicã a numãrului persoanelor angajat, în comerþ ºi turism (248.000
în 1950, 783.000 în 1980) ºi în serviciile socioculturale ºi educative (202.000 de angajaþi în
1950, 715.000 în 1980)485. Pe aceastã bazã, analfabetismul a fost redus la un nivel sub 10%
în anii �80, a sporit nivelul de educaþie (ponderea absolvenþilor de liceu a crescut de la 6,6%
în 1953 la 25,5% în 1981, iar al persoanelor având o diplomã universitarã de la 0,6% la
5,6%)486 ºi a fost îmbunãtãþitã starea de sãnãtate a populaþiei, fapt reflectat de scãderea
mortalitãþii (de la 15� în 1939 ºi circa 13� în primii ani postbelici la 9,3� în 1989)487,
mai ales a mortalitãþii infantile (de la 132� în 1939 la sub 100� în a doua parte a anilor
1950 ºi apoi la 24� în 1989)488, ºi de creºterea speranþei de viaþã (de la puþin peste 40 de

481. Handbuch: VI, 895 (capitol de Holm Sundhaussen).
482. Handbuch: VI, 896 (capitol de Holm Sundhaussen).
483. Informaþiile din acest paragraf se bazeazã, acolo unde nu este indicatã altã sursã, pe

Handbuch: VI, 887-892 (capitol de Holm Sundhaussen).
484. Singleton, Carter 1982: 164-165.
485. Handbuch: VI, 875 (capitol de Wolfgang Höpken).
486. Handbuch: VI, 879-880 (capitol de Wolfgang Höpken).
487. Mitchell 2003: 109, 116.
488. Mitchell 2003: 124, 126.
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ani în 1930-1931 la 72 de ani în 1989)489. Desigur, aceste niveluri rãmâneau încã modeste
comparativ cu situaþia din majoritatea celorlalte þãri europene, dar progresele realizate în
ceea ce priveºte indicatorii sociali ºi standardele de viaþã au fost semnificative. Se
cuvine sã mai adãugãm creºterea suprafeþei medii de locuire de la 8,7 m2 în 1951 la 15 m2

în 1980490, dotarea majoritãþii gospodãriilor cu aparaturã electrocasnicã modernã (mai ales
dupã ce reforma sistemului bancar din 1965 a permis proliferarea creditelor de consum),
posibilitãþile sporite de circulaþie, de structurare a timpului liber ºi de acces la bunuri ºi un
stil de viaþã de tip occidental491. Per total, se poate aprecia cã, în anii 1960-1980, cetãþenii
Iugoslaviei au beneficiat cel mai mult de progresul economic ºi social comparativ cu cei din
celelalte þãri socialiste europene, deºi produsul intern brut pe locuitor era în continuare mai
mic decât cel din þãri precum Cehoslovacia, RDG sau Ungaria. Mai semnificativã însã decât
comparaþia cu o þarã sau alta este observaþia cã în 1979 Iugoslavia a depãºit la acest
indicator media þãrilor socialiste est-europene492.

Pot fi aduse mai multe explicaþii pentru aceastã performanþã economicã relativ bunã a
Iugoslaviei în timpul lui Tito493. Una dintre ele este sporul inputului de forþã de muncã,

489. Grigorescu 1993: 248 (capitol de Maria Molnar ºi Maria Poenaru, cifre bazate pe datele din
UNDP Human Development Report 1992). Datele statisticilor iugoslave pentru anii 1952-1954
sugereazã cã cea mai mare parte a acestei creºteri a fost realizatã încã înainte de acest
segment de timp, când speranþa medie de viaþã la naºtere depãºise deja 60 de ani (Singleton,
Carter 1982: 216).

490. Handbuch VI: 878 (capitol de Wolfgang Höpken).
491. Handbuch VI: 877-878 (capitol de Wolfgang Höpken); Lampe 2000: 291-298; Sundhaussen

2007: 354-359.
492. Un bilanþ sintetic ºi sistematic al realizãrilor economice ale Iugoslaviei postbelice în Teichova

1997: 67-74 (capitol de Franjo �tiblar).
493. Handbuch: VI, 869-877 (capitol de Wolfgang Höpken); Singleton, Carter 1982: 182-183;

Mad�ar 1992: 74-84.

Sursa: Maddison 2003: 101.

Figura IV.9. PIB/locuitor în Iugoslavia comparativ cu media a ºapte þãri socialiste
est-europene (1950-1989)
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datorat creºterii speranþei medii de viaþã, atragerii unui numãr mai mare de femei în
activitãþile economice ºi mutãrii unei pãrþi din forþa de muncã dinspre agriculturã spre
industrie ºi servicii. Altele ar fi volumul relativ mare al investiþiilor, precum ºi
deschiderea superioarã faþã de Occident comparativ cu celelalte þãri socialiste,
concretizatã în posibilitatea de a folosi tehnologie occidentalã ºi de a coopera mai
intensiv cu parteneri occidentali. Nu în cele din urmã, s-ar putea afirma ºi faptul cã
ratele de creºtere din anii �70 au fost sporite artificial într-o mãsurã considerabilã de
recursul la credite externe494, cu alte cuvinte cã prosperitatea din acest deceniu a fost
�cumpãratã� pe seama viitorului.

Simptomele epuizãrii potenþialului de creºtere al economiei iugoslave se fãcuserã
simþite deja din anii �60. Holm Sundhaussen sintetizeazã astfel situaþia:

Cel târziu la începutul anilor �60 creºterea economicã extensivã, posibilã în parte prin
temporara renunþare silitã la consum, în parte prin redistribuirea de cãtre stat a
resurselor de investiþii pe seama agriculturii, în parte prin exploatarea prãdalnicã a
resurselor naturale ºi într-o parte crescândã prin acumularea de datorii externe, s-a
lovit de limitele sale naturale. Cel puþin în acest moment creºterea extensivã ar fi
trebuit înlocuitã cu o economie intensivã, bazatã pe mai multã competiþie, pe o analizã
a costurilor ºi foloaselor conformã cu funcþionarea pieþei ºi pe o productivitate a
muncii mai mare. Aceasta a avut însã loc numai parþial ºi prea încet, iar în unele
privinþe nu a avut loc deloc495.

Astfel, reformele din anii 1960-1980 au fost insuficient de radicale ºi de consecvente, iar
�economia socialistã de piaþã� bazatã pe �sistemul autoconducerii muncitoreºti� s-a dovedit
un mecanism excesiv de complex ºi complicat, incapabil sã se adapteze suficient la exigenþele
noii etape. Criticând acest �monstruos amalgam�, Harold Lydall aprecia: �În timp ce
federalismul, socialismul ºi autoadministrarea pot avea fiecare, separat, unele trãsãturi
pozitive (cel puþin în anumite limite atent specificate), combinaþia lor pare sã fie o formulã
pentru o imensã risipã de resurse umane ºi materiale�496.

Unul dintre factorii care au blocat adaptarea a fost propensiunea spre consum a
societãþii iugoslave, alimentatã de contactele cu Occidentul ºi de difuzarea modelelor de
consum occidentale ºi de combinaþia dintre mecanismele de decizie bazate pe
autoconducere ºi autonomia întreprinderilor în stabilirea fondului de salarii ºi în
contractarea de credite. În consecinþã, creºterea consumului a depãºit-o considerabil pe
cea a productivitãþii, ceea ce a condus la acumularea deficitelor comerciale ºi a datoriilor
externe.

494. John Lampe observa faptul cã, în anii 1970-1979, produsul intern brut a crescut la preþuri
constante cu 5,1% anual, dar datoria externã a þãrii cu 20% anual (Lampe 2000: 322).
Evident, un asemenea tip de creºtere nu era sustenabil la infinit.

495. Sundhaussen 2007: 358.
496. Lydall 1989: 237. O pãrere la fel de severã la Franjo �tiblar, care apreciazã cã sistemul

instituit în anii 1960-1970 a fost �o fantezie idealistã [...] fãrã vreo ºansã realã de succes�
(Teichova 1997: 78 � capitol de Franjo �tiblar). O analizã criticã a �rãdãcinilor instituþionale�
ale crizei economice din Iugoslavia ºi la Mad�ar 1992: 85-92.
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Tabelul IV.50. Deficitul comercial ºi datoria externã a Iugoslaviei (1965-1981) (miliarde
de dolari SUA)

Anul Deficitul comercial Datoria externã netã 
1965 �0,09 1,0 
1970 �0,96 1,9 
1975 �2,99 5,8 
1979 �6,07 13,7 
1981 �3,16 18,5 
1983 +1,10 18,7 
1985 +3,00 18,7 

Surse: Handbuch: VI, 915 (capitol de Holm Sundhaussen); Lydall 1989: 49;
Lampe, Prickett, Adamoviæ 1990: 98.

De remarcat cã nivelul datoriilor externe a fost mai mare decât în oricare dintre celelalte
þãri socialiste est-europene, exceptând Polonia dupã 1975, care însã avea o populaþie aproape
dublã faþã de cea a Iugoslaviei497. În plus, trebuie observat cã, dupã un vârf atins în 1973,
numãrul muncitorilor iugoslavi în Occident a început sã scadã, ceea ce, cu un anumit
decalaj cronologic, s-a resimþit în reducerea sumelor de bani repatriate de aceºtia, de la 4,6
miliarde de dolari în 1975 la 3,6 miliarde în 1977, 3 miliarde în 1979 ºi chiar 2,1 miliarde
în 1982 ºi 1983498.

Cum autoritãþile erau incapabile sã restabileascã disciplina financiarã ºi sã contracareze
propensiunea spre consum ºi creºterea foarte rapidã a importurilor prin mijloace admi-
nistrative � Iugoslavia aderase la GATT ºi depindea serios de liberul schimb cu Occidentul �,
efectul inevitabil al acestei acumulãri de deficite ºi datorii au fost presiunile inflaþioniste,
considerabile dupã 1965499. Dat fiind faptul cã statul federal îºi menþinea controlul asupra
unei mari pãrþi a preþurilor, rezultatul a fost o succesiune de devalorizãri ale monedei ºi
ajustare a preþurilor, care a fãcut ca rata inflaþiei din Iugoslavia sã fie una dintre cele mai
mari din Europa în cea mai mare parte a anilor 1965-1990. Un element agravant a fost
incapacitatea bãncilor, prea dependente de autoritãþi (federale ºi republicane) ºi de între-
prinderile industriale pe care le creditau � de a impune rate ale dobânzilor mai mari ca
inflaþia; în condiþiile în care în cea mai mare parte a anilor �70 dobânzile la creditele
bancare au fost real-negative, capacitatea de a atrage în sistemul bancar rezervele bãneºti ale
populaþiei a fost scãzutã, iar propensiunea spre consum a întreprinderilor a fost stimulatã, cu
efecte destabilizante la nivelul întregii economii500. Factorii de instabilitate � distorsiunile
sistemului de preþuri, care transmitea �semnale false� în economie ºi genera dezechilibre
între sectoare, sporind ineficienþa alocãrii resurselor ºi a multor investiþii, indisciplina
salarialã, creºterea explozivã a consumului, inflaþia ºi creºterea masivã a datoriilor externe �
au fost potenþaþi de creºterea preþului petrolului, mai ales în cadrul celui de-al doilea �ºoc
petrolier�, împingând economia iugoslavã într-o crizã severã la începutul anilor �80. Fapt
deosebit de grav, criza strict economicã s-a împletit cu o crizã politico-instituþionalã, fapt
care avea pânã la urmã sã conducã la destrãmarea Iugoslaviei.

Totuºi, criza economicã nu a fost elementul determinant în prãbuºirea Iugoslaviei
socialiste501. Aspectele strict economice ale crizei au fost în mare mãsurã depãºite, pe de o

497. Aldcroft, Morewood 1995: 161.
498. Lydall 1989: 49.
499. Singleton, Carter 1982: 167-180.
500. Handbuch: VI, 904 (capitol de Holm Sundhaussen).
501. Acest paragraf se bazeazã mai ales pe datele ºi analizele din Lydall 1989 ºi Lampe 2000: 322-331.



453EPOCA POSTBELICÃ

parte prin devalorizãri ºi mãsuri de reducere a importurilor, care au izbutit sã reducã sever
deficitul balanþei comerciale, ºi pe de altã parte prin sprijinul Statelor Unite, creditorii
externi ºi Fondul Monetar Internaþional acordând Iugoslaviei mai multe credite ºi reeºalonãri
de datorii, care i-au îngãduit depãºirea momentelor celor mai dificile de la începutul anilor �80
ºi au stimulat adoptarea unor programe de reformã economicã. Aceste programe au îngãduit
reluarea creºterii economice în anii 1983-1986, dar au fost în mare mãsurã compromise de
lipsa sprijinului politic intern, mai concret de refuzul conducerii diverselor republici de a
susþine un efort comun de impunere a disciplinei financiare. Un simptom al lipsei disciplinei
financiare a fost cazul Agrokomerc, ieºit la ivealã în 1987: aceastã întreprindere din Velika
Kladu�a (Bosnia-Herþegovina) a cunoscut o dezvoltare spectaculoasã în anii 1967-1987, cât
timp a fost condusã de cãtre Fikret Abdiæ, ajungând sã aibã 12.000 de angajaþi ºi sã fie
aparent una dintre marile reuºite ale economiei socialiste de piaþã; de fapt, succesul era
bazat pe atragerea de credite fãrã acoperire din partea sectorului bancar, Agrokomerc
contractând obligaþii de platã în valoare totalã de 865 de milioane de dolari! Deºi cazul a
devenit public, Fikret Abdiæ a fost condamnat la închisoare, iar unii dintre protectorii
politici care-i facilitaserã accesul la credite au trebuit sã demisioneze (inclusiv Hambdija
Pozderac, ajuns reprezentantul Bosniei-Herþegovina în preºedinþia colectivã a Iugoslaviei),
impactul social al scandalului a fost devastator, dupã cum consemneazã Richard Crampton:

Efectele acestui gigantic scandal economic au fost profunde. În primul rând, încrederea,
atâta câtã mai rãmãsese, în instituþiile politice sau financiare ale statului, a fost greu pusã la
încercare, dacã nu complet distrusã; în vreme ce populaþia era obligatã sã îndure mãsurile
de austeritate, privilegiaþii coborau, aparent, tot mai adânc în prãpastia corupþiei. Auste-
ritatea generalã ºi scandalul Agrokomerc au reprezentat douã motive importante ale grevelor
rãspândite, pentru salarii mai mari, de la sfârºitul lui 1987 ºi din iunie 1988, ca ºi ale actelor
de violenþã, precum intrarea în forþã a muncitorilor în adunarea federalã, în luna iunie a
aceluiaºi an. Mai mult, afacerea Agrokomerc pusese sub semnul întrebãrii eficienþa
strategiei economice aplicate încã de la începutul anilor �70. [...] a devenit limpede cã
descentralizarea nu putea oferi soluþia pentru problemele cu care se confrunta þara502.

Problema nu era doar psihologicã ºi nici mãcar doar economicã. Ea era structuralã, ºi
þinea de �cãlcâiul lui Ahile� al Iugoslaviei: relaþiile dificile dintre pãrþile constitutive
ale Republicii Socialiste Federative Iugoslavia503. Tito încercase sã punã capãt tradiþiei de
animozitate între diversele grupuri naþionale compunând Iugoslavia prin principiul egalitãþii
între naþiunile constitutive ºi prin implementarea organizãrii de tip federal. Abandonarea
planificãrii centralizate ºi reformele economice din anii �60 au mãrit puterea întreprinderilor
ºi a organelor din cele ºase republici federale ºi douã regiuni autonome care compuneau
Iugoslavia. Disparitãþile economice dintre acestea s-au adâncit ºi nu au fost contracarate
decât parþial prin întemeierea unui fond de ajutorare a republicilor ºi provinciilor mai puþin
dezvoltate (FADURK), deoarece sistemul preþurilor controlate de stat favoriza industria
prelucrãtoare faþã de agriculturã ºi faþã de sectorul extractiv, deci republicile mai bogate faþã
de cele sãrace. Mai grav încã, regiunile mai sãrace erau ºi cele care se angajaserã mai târziu
în tranziþia demograficã ºi care aveau deci rate mai mari ale natalitãþii, compensate doar
parþial de migraþia din interiorul Iugoslaviei. S-a ajuns astfel la o contradicþie între evoluþia
prosperitãþii relative ºi ponderea demograficã a diferitelor republici federale ºi provincii
autonome.

502. Crampton 2002: 423-424.
503. Lucrarea fundamentalã pe aceastã problemã este Ple�tina 1992.
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Tabelul IV.51. Disparitãþile economice ºi demografice dintre pãrþile constitutive
ale Iugoslaviei (1953-1988)

Produsul material brut/locuitor 
(media Iugoslaviei = 100) 

Ponderea în populaþia totalã a 
Iugoslaviei (%) 

 

1953 1988 1953 1988 
Bosnia-

Herþegovina 
83 68 16,7 18,8 

Croaþia 122 128 23,2 19,9 
Kosovo 43 27 4,8 8,0 

Macedonia 68 63 7,7 8,9 
Muntenegru 77 74 2,5 2,7 

Serbia 
propriu-zisã 

91 101 26,3 24,8 

Slovenia 175 203 8,8 8,2 
Voivodina 94 119 10,0 8,7 

Sursa: Ple�tina 1992: 180.

Tensiunile dintre republici, alimentate de resurgenþa ideologiilor naþionaliste, se mani-
festaserã încã din anii �60. Tito a intervenit cu forþa autoritãþii sale, a reprimat �devierile
naþionaliste�, dar a ºi încercat sã atenueze ºocul mãrind prerogativele ºi atribuþiile pãrþilor
constitutive ale federaþiei, fapt reflectat de constituþia din 1963 ºi mai ales de cea din 1974.
Gânditã ºi ca un mecanism politic pentru funcþionarea Iugoslaviei dupã dispariþia previzibilã
a lui Tito, aceasta instituia un sistem al preºedinþiei colective exercitate de reprezentanþi ai
celor ºase republici federale ºi douã provincii autonome. Intrat cu adevãrat în funcþiune
dupã moartea lui Tito la 4 mai 1980, acest sistem teoretic extrem de echilibrat ºi echitabil
s-a dovedit o sursã de blocaje politice ºi instituþionale ºi, în loc sã contribuie la coeziunea
dintre statul federal ºi populaþie, a condus la exacerbarea egoismelor naþionale ºi la
promovarea intereselor particulare ale elitelor care guvernau republicile federale ºi
provinciile autonome. În loc sã înfrunte problemele ºi sã încerce sã ofere soluþii, aceste
elite au preferat sã atribuie responsabilitatea fie guvernului federal, fie celorlalte pãrþi
constitutive ale Iugoslaviei sau chiar direct celorlalte naþiuni iugoslave. Aceste elite au
instrumentalizat reapariþia unor teme de inspiraþie naþionalistã care fuseserã prohibite în
timpul regimului Tito, cãutând sã-ºi consolideze astfel propria legitimitate subminatã de
incapacitatea lor de a face faþã crizei economice ºi sociale504. Exemplul lui Slobodan
Milo�eviæ, care a preluat în 1986 conducerea Uniunii Comuniºtilor din Republica Serbia ºi
a devenit în mai 1989 preºedinte al Serbiei, consolidându-ºi puterea prin populismul
antibirocratic ºi prin îmbrãþiºarea ideilor naþionalismului sârb îndreptat mai întâi împotriva
albanezilor din Kosovo ºi apoi împotriva celorlalte naþiuni din Iugoslavia, este tipic pentru
deriva naþionalistã care a avut loc în majoritatea republicilor federale spre sfârºitul anilor �80.
Dupã cum sintetiza situaþia Holm Sundhaussen, dupã moartea lui Tito, sistemul politic a fost
�aºezat pe oligarhia celor ºase republici ºi a celor douã provincii autonome. Iar aceste opt
oligarhii s-au aruncat [...] într-o luptã furioasã pentru putere, distrugând tot ceea ce

504. Franjo �tiblar sintetiza astfel situaþia: �Fiind incapabile sã ofere un standard ridicat de viaþã
în condiþiile crizei economice, conducerea politicã a unitãþilor federale a supravieþuit numai
prin alimentarea oamenilor cu sloganuri naþionaliste (acuzând guvernul central ºi celelalte
naþiuni)� (Teichova 1997: 64 � capitol de Franjo �tiblar). O analizã mai amplã în Sundhaussen
2007: 379-411.
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�Bãtrânul�, cu charisma sa, cu cultul personalitãþii ºi cu represiunea, a mai putut menþine�505.
Blocajele s-au înmulþit, atât în funcþionarea statului, cât ºi la nivelul partidului. În ianuarie
1990, Uniunea Comuniºtilor din Iugoslavia s-a destrãmat prin retragerea comuniºtilor
sloveni. În diferitele republici au apãrut ºi forþe politice concurente, care i-au obligat ºi pe
comuniºti la poziþionãri din ce în ce mai naþionaliste. Alegerile care au avut loc în �90 în
toate republicile au legitimat politicile naþionaliste, la fel ca ºi referendumurile cu privire la
suveranitatea unora dintre republici. Cum Milo�eviæ promova tot mai agresiv interesele
particulare ale Serbiei, inclusiv emiþând monedã fãrã aprobarea Bãncii Naþionale Federale
a Iugoslaviei, s-a ajuns la o rupturã completã, iar în iunie 1991 Slovenia ºi Croaþia ºi-au
proclamat independenþa, urmate ulterior ºi de Macedonia ºi Bosnia-Herþegovina. Încercarea
armatei federale de a opri drumul spre independenþã al republicilor a eºuat, astfel încât în
1991 destrãmarea Iugoslaviei a devenit fapt consumat.

*

Nu este aici locul pentru a prezenta în detaliu nici prãbuºirea Iugoslaviei, ºi nici
rãzboaiele care au urmat în cea mai mare parte a anilor �90. Serbia a format mai întâi o nouã
federaþie împreunã cu Muntenegru, iar dupã destrãmarea acesteia în 2006, a continuat sã
existe ca Republica Serbia.

Anii �90 au fost dominaþi politic de Slobodan Milo�eviæ, de exacerbarea naþionalismului
ºi de conflictele care au urmat destrãmãrii Iugoslaviei. Continuând pe linia naþionalismului
sârb, pe care o adoptase încã din 1987, Slobodan Milo�eviæ a angajat Serbia (ºi Republica
Federalã Iugoslavia) în rãzboaiele civile din Croaþia ºi Bosnia-Herþegovina (1991-1995) ºi,
apoi, într-un efort de resârbizare a Kosovo, care a condus la confruntãri masive cu rezistenþa
albanezã din aceastã provincie (1998-1999). Mai mult, Milo�eviæ a reuºit prin provocãri
succesive sã antagonizeze statele occidentale ºi în primul rând Statele Unite, care iniþial ar
fi preferat menþinerea unitãþii Iugoslaviei506.

Confruntãrile politice ºi militare au exacerbat criza economicã507. Destrãmarea legã-
turilor economice cu celelalte republici postiugoslave ºi sancþiunile economice decretate de
Consiliul de Securitate al ONU în 1992 au condus la o prãbuºire a producþiei ºi la
exacerbarea inflaþiei, care în ianuarie 1994 a atins un maxim istoric de 338% pe orã!508.
Deºi inflaþia a fost pânã la urmã zãgãzuitã printr-o reformã monetarã care a încercat sã lege
noul dinar iugoslav de marca germanã ºi au fost implementate chiar unele încercãri de
reformare a economiei ºi de privatizare a unora dintre întreprinderile de stat, situaþia
economicã a rãmas catastrofalã. Astfel, în pofida unor creºteri modeste înregistrate în anii
1995-1998, produsul intern brut a rãmas aproximativ la jumãtate din nivelul înregistrat în
1990, salariul mediu a coborât sub 100 de dolari lunar, iar corupþia ºi economia subteranã
au proliferat. Criza economicã ºi socialã a fost agravatã de disputele politice interne, de
izolarea externã care descuraja investiþiile strãine în economia Serbiei ºi Muntenegrului,
precum ºi destabilizarea finanþelor mondiale prin criza economiilor emergente din Asia ºi a
Rusiei din anii 1997-1998. Pe de altã parte, exacerbarea conflictului din Kosovo a condus în
1999 la intervenþia militarã a NATO în Kosovo ºi la bombardarea Serbiei, care au avut ca

505. Sundhaussen 2002: 125.
506. O demonstraþie interesantã a erorilor de politicã internaþionalã ale lui Milo�eviæ în Trgovåeviæ

2008: 138-139 (capitol de Robert M. Hayden).
507. Informaþiile referitoare la economia Serbiei în anii �90 se bazeazã, acolo unde nu este

indicatã altã sursã, pe datele din Mad�ar 1999: 64-75 ºi Jeffries 2002: 599-623.
508. Lampe 2000: 404.
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efecte nu numai desprinderea de facto a provinciei Kosovo de sub autoritatea Belgradului,
dar ºi agravarea suplimentarã a crizei economice. În aceste condiþii, nu trebuie sã ne mire
faptul cã declinul economic din Serbia a fost mai grav decât în toate celelalte republici
desprinse din fosta Iugoslavie, exceptând Bosnia-Herþegovina devastatã de rãzboiul civil din
1992-1995.

Tabelul IV.52. PIB/locuitor în Republica Federalã Iugoslavia
(1990-2000) (dolari internaþionali Geary-Khamis 1990)

1990 5249 
1991 4524 
1992 3194 
1993 2186 
1994 2215 
1995 2311 
1996 2417 
1997 2586 
1998 2654 
1999 2205 
2000 2354 

Sursa: Maddison 2003: 105.

Rãsturnarea de la putere a lui Milo�eviæ prin revoluþia din octombrie 2000, declanºatã
dupã alegerile prezidenþiale pierdute împotriva lui Vojislav Ko�tunica, a creat condiþiile
pentru normalizarea relaþiilor Serbiei cu Occidentul ºi pentru reluarea procesului de restruc-
turare ºi de creºtere economicã509. Redresarea nu a fost imediatã, deoarece confruntãrile din
timpul guvernãrii Milo�eviæ ºi cele douã decenii de crizã economicã acutã lãsaserã sechele
considerabile. Pe de altã parte, guvernãrile din anii de dupã 2000 au cunoscut destule
momente de instabilitate ºi/sau de ezitare în ceea ce priveºte direcþia de urmat. Dincolo însã
de controversele politice, per total Serbia de dupã 2000 a promovat o politicã de liberalizare
economicã ºi de apropiere faþã de Occident, menitã sã permitã valorificarea în timp a
perspectivei de aderare la Uniunea Europeanã, oferitã de aceasta din urmã în principiu
tuturor þãrilor din partea apuseanã a Peninsulei Balcanice. Inflaþia a fost þinutã sub control
prin politici financiare relativ riguroase, care au permis ºi o reducere a datoriei publice. Au
fost atrase investiþii strãine directe importante în industrie ºi în servicii, printre marii
investitori de dupã 2000 numãrându-se firme precum US Steel, Philip Morris, Microsoft,
FIAT, Lukoil, Coca-Cola, Gazprom, Lafarge, Siemens, Carlsberg, IKEA, General Electric,
Banca Intesa, Credit Agricole, Société Générale, HVB Bank, Erste Bank, Raiffeisen
Zentralbank, Citibank, Vodafone, Intermarché, Metro Cash & Carry etc. Relansarea producþiei
industriale a îngãduit sporirea spectaculoasã a exporturilor, care au crescut de la puþin peste
1,5 miliarde de dolari în 2000 la aproape 11 miliarde de dolari în 2008; de remarcat însã
faptul, tradiþional aproape pentru Serbia de dupã al doilea rãzboi mondial, cã importurile au
crescut încã ºi mai mult, deficitul comercial fiind în continuare o problemã. Încã ºi mai
importantã decât dezvoltarea industriei a fost cea a serviciilor, care au ajuns în 2007 sã dea
63,5% din produsul intern brut, faþã de 24,2% industria ºi 12,3% agricultura. Pe aceastã
bazã, economia Serbiei a crescut în 2000-2008 cu rate medii anuale de peste 5%, produsul

509. Informaþiile economice din acest paragraf se bazeazã, acolo unde nu sunt indicate alte surse,
pe datele de la http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Serbia (accesat la 10.02.2010).
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intern brut pe locuitor ajungând în 2008 la 11.150 de dolari internaþionali (PPP)510; este
adevãrat, aceastã creºtere a fost întreruptã de criza economicã mondialã din 2008-2010, dar
scãderea economicã din 2009 a fost mai micã decât în majoritatea þãrilor europene, iar
perspectivele depãºirii crizei se anunþã pozitive la data redactãrii acestui text (februarie 2010).
Desigur, aceste perspective sunt grevate de unele probleme economice persistente, cum ar fi
deficitul balanþei comerciale, ºomajul ridicat (13% în 2009) ºi persistenþa unor mari decalaje faþã
de media Uniunii Europene la majoritatea indicatorilor macroeconomici, precum ºi de problema
politicã a statutului Kosovo, mai ales dupã proclamarea unilateralã a independenþei acestuia în
februarie 2008 ºi recunoaºterea acesteia de cãtre majoritatea statelor Uniunii Europene ºi de
cãtre Statele Unite. Totuºi, reþinerea relativã a reacþiei oficiale a Serbiei faþã de aceastã lezare a
suveranitãþii sale, victoriile forþelor proeuropene la alegerile prezidenþiale ºi parlamentare din
2008 ºi mai ales depunerea oficialã a cererii de aderare la Uniunea Europeanã ºi scutirea de
obligaþia de a obþine vize pe termen scurt pentru cetãþenii sârbi care circulã în zona Schengen
(decembrie 2009) au oferit semnale pozitive pentru perspectiva europeanã a Serbiei.

IV.4. Concluzii parþiale

Deºi capitolele anterioare au evidenþiat deja performanþele foarte diferite ale þãrilor studiate
de noi, putem vizualiza deja în formã sinteticã felul cum se prezintã situaþia potrivit datelor
referitoare la produsul intern brut pe cap de locuitor.

510. http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf (accesat la
02.02.2010).

Concluzia este limpede: performanþa cea mai bunã a aparþinut Irlandei, care a izbutit o
strãpungere, depãºind atât media europeanã, cât ºi Danemarca; Danemarca a reuºit per

Sursa: Conference Board Total Economy Database, ianuarie 2010, http://www.conference-
board.org/economics/database.cfm; media europeanã calculatã de noi pe baza datelor din

Maddison 2003: 256, 259, 263.

Figura IV.10. PIB/locuitor în diverse þãri europene
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total o performanþã foarte bunã, menþinându-se la aproape dublul mediei europene, iar România
ºi Iugoslavia/Serbia au evoluat relativ bine pânã la sfârºitul anilor �70, dupã care ºi-au
amplificat rãmânerea în urmã, din care România a mai recuperat ceva doar în anii 2000-2008.

La începutul demersului nostru, ne-am întrebat în ce mãsurã performanþa economicã a
României � ºi implicit, cea a þãrilor cu care am comparat-o � a fost determinatã de factori
precum poziþia geograficã, religia majoritarã a populaþiei, (in)dependenþa politicã, politicile
statului sau diverse conjuncturile economice internaþionale. Sã examinãm deci succint
impactul acestor factori.

Factorul pe care-l putem elimina cel mai rapid din discuþie este factorul religios.
Succesul spectaculos al Irlandei majoritar catolice, coroborat cu strãpungerile similare ale
Japoniei ºi ale �tigrilor� asiatici ºi cu rãsturnãrile de ierarhie economicã în favoarea zonelor
preponderent catolice în Statele Unite ºi Germania, ne îndeamnã sã apreciem cã la începutul
secolului XXI nimeni nu ar mai putea postula cu aceeaºi seninãtate precum Max Weber ºi
colegii sãi de generaþie ideea unei legãturi evidente între protestantism ºi performanþa
economicã de tip capitalist. Ar mai rãmâne ipoteza cã varianta ortodoxã a creºtinismului
este �vinovatã� pentru slaba performanþã economicã a României ºi Iugoslaviei ºi în general
a þãrilor majoritar ortodoxe; analiza noastrã a arãtat însã cã eºecurile economice ale acestor
þãri în perioada postbelicã pot fi explicate în mod suficient prin alte cauze, fãrã a mai fi
nevoie de invocarea factorului religios. În lipsa unor argumente convingãtoare cu privire la
impactul economic al ortodoxiei, ideea cã aceasta conduce la slabe performanþe economice
trebuie mai degrabã clasatã la nivelul prejudecãþilor bazate pe eroarea logicã cum hoc ergo
propter hoc (�coincidenþa echivalatã cu relaþia de tip cauzal�).

Mult mai dificil este de tranºat discuþia referitoare la rolul factorului geografic. În mod
normal, rolul poziþiei geografice ar trebui sã se reducã odatã cu dezvoltarea ºi ieftinirea
transporturilor ºi comunicaþiilor. Cum însã reducerea costurilor relative nu a însemnat în
nici un caz anulare, factorul geografic a continuat sã aibã un rol în deciziile de amplasare
a unor obiective economice, iar povara efortului necesar pentru construirea unor infra-
structuri de transport ºi comunicaþii a fost foarte diferitã de la o þarã la alta, ceea ce explicã
în parte ºi rezultatele foarte diferite din acest domeniu. Factorul geografic a mai influenþat
dezvoltarea economicã ºi prin abundenþa/penuria unor resurse naturale. Aici însã trebuie
imediat adãugat faptul cã în nici una dintre þãrile studiate de noi nu au existat cazuri extreme
în ceea ce priveºte dotarea cu asemenea resurse: ele nici nu au putut sã-ºi axeze dezvoltarea
economicã pe abundenþa ieºitã din comun a unei resurse anume, cum a fost cazul þãrilor
producãtoare de petrol din Orientul Mijlociu, nici nu au fost blocate în dezvoltarea lor de
absenþa unei resurse naturale anume. Influenþa poziþiei geografice nu a fost totuºi neglijabilã.
Ea a avut un rol decisiv imediat dupã al doilea rãzboi mondial, când a determinat de
exemplu intrarea României în sfera de dominaþie sovieticã independent de opþiunile populaþiei
ºi factorilor politici interni, ºi în schimb a îngãduit Danemarcei ºi Irlandei sã se dezvolte sub
influenþa Statelor Unite ale Americii. De asemenea, poziþia geograficã a Irlandei a favorizat
rolul sãu de poartã de acces a multinaþionalelor americane pe pieþele europene, deºi este
greu de spus cã acest criteriu ar fi fost cu adevãrat decisiv în decizia companiilor de a investi
în aceastã þarã. Mai puþin univocã, dar nu absentã, a fost influenþa considerentelor geografice
în deciziile de extindere a Uniunii Europene.

Statalitatea ºi (in)dependenþa politicã nu au (mai) fost în perioada postbelicã deter-
minanþi majori ai performanþei economice. Este adevãrat, pierderea independenþei de cãtre
România în raport cu Uniunea Sovieticã la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial a
reprezentat un handicap pentru dezvoltarea sa economicã, dar în acelaºi timp dominaþia
americanã asupra þãrilor din Europa Apuseanã a reprezentat o ºansã pentru acestea, chiar ºi



459EPOCA POSTBELICÃ

atunci când a fost însoþitã de condiþionãri economice ºi chiar politice. Obsesia pentru
independenþa politicã ºi economicã a fost, la fel ca ºi în perioada interbelicã, o cale sigurã
spre politici economice pãguboase. Acest fapt poate fi urmãrit ºi în Irlanda în primii ani
postbelici ºi în România anilor �80. Desigur, au fost ºi momente când opþiunile pentru
independenþa politicã ºi economicã au pãrut sã aibã o certã raþionalitate economicã, de
exemplu, atunci când România a evitat o integrare subalternã în CAER la începutul anilor �60
ºi a preferat sã-ºi diversifice relaþiile economice externe spre Occident ºi spre þãrile Lumii
a Treia511. Totuºi, aceastã opþiune a avut ºi un preþ, devenit vizibil ulterior, ºi anume o
diversificare prea mare a activitãþilor economice pentru a putea obþine un anumit grad de
autosuficienþã. Aceeaºi observaþie s-ar putea face ºi în ceea ce priveºte structura economicã
prea diversã a Iugoslaviei socialiste. În cazul ambelor þãri, insuficienta specializare ºi lipsa
unor conexiuni consolidate cu parteneri economici puternici aveau sã se rãzbune în anii �80
ºi mai ales �90. Dupã cum, sã nu uitãm, opþiunile de a concede o parte din suveranitate în
favoarea integrãrii în Piaþa Comunã (ulterior Uniunea Europeanã) au consolidat compe-
titivitatea economicã pe termen mediu ºi lung a Danemarcei ºi Irlandei.

Cu aceasta atingem o altã problemã, gradul de internaþionalizare a economiei,
respectiv de integrare în diviziunea internaþionalã a muncii, mãsurabil prin deschiderea
pieþelor interne faþã de importurile din alte þãri ºi faþã de investiþiile strãine directe, ca ºi
prin ponderea exporturilor în realizarea produsului intern brut. Acest grad a crescut la nivel
internaþional în toatã perioada postbelicã, cu o vizibilã tendinþã de accelerare în ultimele
decenii512. De ce este important gradul de internaþionalizare a economiei pentru performanþa
economicã a unei þãri? Rãspunsul este greu de formulat într-o singurã frazã, dar în esenþã este
vorba de faptul cã internaþionalizarea îngãduie pe de o parte economii de scalã, iar pe de altã
parte o eficientizare a combinãrii factorilor de producþie. Dacã legãtura dintre performanþa
economicã a unei þãri ºi atragerea de cãtre aceasta a unor investiþii strãine directe513 este relativ
larg acceptatã astãzi (spre deosebire de perioada interbelicã), iar corelaþia dintre dinamismul

511. O analizã criticã a acestei opþiuni face Daniel Dãianu, care conchide: �Modelul stalinist a fost
fatal ºi pentru orientarea iniþiatã în anii �60: îndepãrtarea faþã de CAER. Extrem de rigidã din
punct de vedere funcþional, protecþionistã ºi tot mai nesigurã din cauza complexitãþii sale
crescânde, economia româneascã nu a fost în stare sã capitalizeze ºansele oferite de încercarea sa
de a se desprinde din reþeaua CAER. Aceastã orientare cãtre exterior (cãtre pieþele mondiale) a
fost asemenea unui eºec programat din cauza bazei necorespunzãtoare ºi a lipsei pieþelor interne�
(Dãianu 1999: 102-103). O opinie diferitã la Valentin Cojanu, care susþine cã România ar fi
trebuit sã profite mai hotãrât de avantajele comparative ºi chiar sã-ºi deschidã piaþa pentru
importurile de bunuri manufacturate (Cojanu 1997: 82-84). La rândul sãu, Adrian Cioroianu
considerã cã opþiunea pentru industria grea ºi împotriva specializãrii agricole, care a stat la baza
refuzului României lui Dej de a accepta integrarea subalternã în CAER a contribuit la criza din
anii �80, când industria a generat penurie energeticã, iar exporturile ºi mediocritatea producþiei
agricole au contribuit la fenomenele de penurie alimentarã (Cioroianu 2005: 378-380).

512. O discuþie amplã, în contextul procesului de globalizare, în Held et al. 2004: 196-325.
513. De remarcat statistica alcãtuitã de Angus Maddison cu privire la volumul investiþiilor strãine

directe pe cap de locuitor în diverse economii: potrivit acestuia, chiar ºi þãrile care dispun
de resurse importante de capital propriu, cum ar fi Statele Unite, Marea Britanie sau Franþa,
atrãseserã la sfârºitul secolului XX investiþii strãine directe de peste patru ori mai mari decât
media mondialã (Maddison 2001: 147; date pentru anul 1998). Singurele economii majore
care au avut o performanþã peste media mondialã cu investiþii strãine sub media mondialã au
fost Japonia, China ºi Coreea de Sud, dar cele douã din urmã evoluau deja în direcþia
atragerii unui volum mai mare de investiþii strãine directe, iar cea dintâi a cunoscut începând
din anii �90 o severã încetinire a creºterii ei economice.
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exporturilor ºi performanþa economicã nu face nici ea obiectul unor controverse serioase514,
pentru mulþi oameni este mai greu de înþeles de ce deschiderea pieþei interne pentru importurile
din alte þãri este beneficã pentru o economie în ansamblul ei. Or, o asemenea deschidere, în
mãsura în care se desfãºoarã gradual ºi controlat (pentru a evita dezechilibre ale balanþei de
plãþi externe ºi/sau falimentãri în lanþ ale întreprinderilor proprii), nu numai cã îi avantajeazã
pe consumatori, dar ºi obligã firmele axate pe acoperirea nevoilor pieþei interne sã se adapteze
la o concurenþã sporitã ºi sã gãseascã forme prin care eventual sã-ºi extindã operaþiile pe alte
pieþe. Situaþia þãrilor studiate exemplificã foarte bine avantajele acestor forme de deschidere
economicã. Astfel, pentru Danemarca, obligaþia de a-ºi deschide piaþa internã în primii ani
postbelici s-a dovedit un avantaj economic pe termen mediu ºi lung. Acelaºi lucru se poate
spune ºi pentru Irlanda, mai ales dupã aderarea la Piaþa Comunã. În schimb, închiderea
relativã a economiei româneºti a fost un factor care a contribuit la agravarea crizei din anii �80,
iar cazul Iugoslaviei socialiste ilustreazã destul de bine posibilitatea ca o deschidere parþialã a
economiei spre exterior sã fie gestionatã într-un mod ineficient.

Cu aceasta atingem ºi problema deosebirii de sistem politic ºi economic, respectiv avantajele
ºi dezavantajele relative ale sistemului socialist în raport cu cel capitalist. Potrivit multor
analize, instituirea unor sisteme de tip socialist a numãrat printre obiective depãºirea sub-
dezvoltãrii þãrilor respective prin noua formã de organizare ºi printr-o decuplare selectivã ºi
temporarã din circuitele economiei mondiale capitaliste515. Pe baza experienþelor istorice din
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea ºi din prima jumãtate a secolului XX, liderii comuniºti
au conceput dezvoltarea sub forma industrializãrii accelerate, care avea ºi avantajul ideo-
logico-politic de a crea clasa muncitoare care lipsea în mare mãsurã în þãrile est-europene în
momentul trecerii la socialism. Pentru atingerea obiectivelor lor, regimurile comuniste au
realizat, inclusiv prin represiune, o mobilizare fãrã precedent a resurselor umane ºi materiale ale
societãþilor pe care le controlau. Aceastã politicã a adus rezultate în primele decenii postbelice,
când condiþiile generale favorizau creºterea economicã de tip extensiv, bazatã pe investiþii
apreciabile de capital. Pe de altã parte, performanþa relativ bunã a þãrilor socialiste în aceastã
perioadã a fost favorizatã de valorificarea a douã bonusuri care prin natura lor sunt unice ºi
efemere: bonusul oferit de tranziþia demograficã516 (decalajul dintre scãderea mortalitãþii ºi cea
a natalitãþii conduce pe de o parte la creºterea populaþiei în ansamblu, iar pe de altã parte prin
sporirea speranþei medii de viaþã la mãrirea temporarã a ponderii populaþiei active economic,
care apoi va fi erodatã de îmbãtrânirea relativã a populaþiei) ºi bonusul derivat din transferul de
forþã de muncã dinspre agriculturã spre industrie ºi servicii. Pe de altã parte, în momentul în care
traumele pricinuite de al doilea rãzboi mondial ºi de dificultãþile reconstrucþiei s-au resorbit,
societãþile supuse regimurilor comuniste au început sã fie tot mai reticente la continuarea
sacrificiilor impuse de politicile de industrializare forþatã. Presiunile încã relativ difuze pentru
ridicarea nivelului de trai s-au asociat cu nevoile sporite de legitimitate ale regimurilor comuniste,
mai ales dupã experienþele revoluþiei din Ungaria ºi ale revoltelor muncitoreºti din Polonia.
Liberalizarea relativã din anii �60 ºi creºterea nivelului de trai din aceeaºi perioadã au pãrut sã
confirme capacitatea sistemului socialist de a realiza o recuperare relativã a subdezvoltãrii

514. Desigur, cu precizarea cã ponderea exporturilor depinde foarte mult de dimensiunile unei
þãri/economii, fiind ºtiut faptul cã ponderea exporturilor este mai mare în cazul þãrilor mici
ºi mai micã în cazul þãrilor mari. Un clasament al exporturilor pe cap de locuitor la sfârºitul
anilor �80 în Grigorescu 1993: 101 (capitol de George Georgescu).

515. Idee formulatã în Wallerstein 1979: 33-35. Discuþia din paragraful urmãtor despre natura
sistemelor socialiste ºi (in)capacitatea lor de a produce creºtere economicã se bazeazã mai
ales pe Kornai 1992, Berend 1996, Soulet 1998 ºi Bafoil 2006. Vezi ºi comentariile din
subcapitolul IV.2.4.3.3.

516. Williamson 1998.
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economice. Era însã numai o impresie înºelãtoare, infirmatã curând de realitate. Mai mulþi factori
au contribuit la încetinirea creºterii economice a þãrilor socialiste ºi apoi la intrarea lor într-o crizã
severã, care a dovedit inadecvarea sistemului la noile condiþii de dezvoltare. Bonusul oferit de
tranziþia demograficã s-a epuizat odatã cu creºterea speranþei medii de viaþã ºi cu sporirea ponderii
pensionarilor în structura generalã a populaþiei. Creºterea preþului petrolului ºi în general al
resurselor energetice au scos în evidenþã ineficienþa multora dintre capacitãþile industriale bazate pe
mari consumuri de energie ºi materii prime. Nu în cele din urmã, accelerarea progresului
tehnologic în cadrul economiilor dezvoltate a mãrit productivitatea în industrie ºi în servicii, a
sporit competiþia pe pieþele mondiale ºi a condus la schimbarea structurii economiilor prin
creºterea ponderii serviciilor. Cum industrializarea extensivã bazatã pe mari investiþii de capital fix
îºi atinsese limitele ºi era supusã legii randamentelor descrescãtoare517, adaptarea la noile condiþii
generale ar fi cerut trecerea la forme mai intensive de creºtere a producþiei industriale ºi agricole,
precum ºi la dezvoltarea cu precãdere a sectorului serviciilor. Regimurile comuniste s-au dovedit
incapabile sã realizeze aceastã trecere, atât din cauza rigiditãþii lor intrinsece, care le-a împiedicat sã
accepte necesitatea restructurãrii, cât ºi a faptului cã sistemul politic socialist s-a dovedit incapabil
sã determine societatea sã accepte sacrificiile impuse de o asemenea restructurare518. Inadecvarea

517. Grabowski, Self, Shields 2007: 256-259.
518. Aceastã afirmaþie necesitã câteva lãmuriri. Pe lângã cazurile frecvente de conservatorism

rigid, tip Brejnev sau Ceauºescu, au existat ºi situaþii când regimurile comuniste au încercat
sã adopte mãsuri care ar fi mers în direcþia unei restructurãri a economiei. Aceste tentative
au fost însã blocate de natura sistemului politic comunist, respectiv de incapacitatea acestuia
de a mobiliza sprijinul social pentru restructurare. Aceastã incapacitate a fost determinatã pe
de o parte de limitele istorice ale legitimitãþii regimurilor comuniste în majoritatea acestor
þãri, limite amplificate de comparaþiile pe care cetãþenii þãrilor socialiste le puteau face cu
realitãþile din þãrile capitaliste dezvoltate, ºi pe de altã parte de faptul cã sistemul socialist nu
îngãduia nici conºtientizarea suficientã a necesitãþii obiective a unora dintre transformãri ºi
nici defularea prin schimbãri de conducere politicã a unora dintre nemulþumirile inevitabile
ale populaþiei afectate de procesele de transformare economicã ºi socialã.

Sursa: Maddison 2003: 234.

Figura IV.11. PIB/locuitor în þãrile europene dupã sistemul politic ºi economic
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sistemului socialist la cerinþele unei dezvoltãri postindustriale a fost evidentã atât în cazul
variantei ultracentralizate ºi rigid-autoritare a regimului Ceauºescu, cât ºi în cazul sistemului
decentralizat bazat pe autoconducerea muncitoreascã din Iugoslavia. Cu alte cuvinte, dacã
în primele decenii postbelice deosebirea de sistem politic ºi economic nu pãrea sã fie un
factor decisiv pentru mai buna sau mai slaba performanþã economicã, în anii �70-�80
apartenenþa la sistemul socialist a devenit un handicap major pentru þãrile supuse acestuia.

Schimbarea contextului dezvoltãrii economice mondiale odatã cu anii �70 a condus ºi la
modificãri în ceea ce priveºte factorii care au stimulat performanþa economicã a diferi-
telor þãri. Nu ne propunem acum sã ne referim la factorii clasici ai creºterii economice519,
care de altfel au ºi fost evocaþi în discuþia despre modelul creºterii extensive aplicat în þãrile
socialiste � investiþiile de capital fizic ºi creºterea inputului factorului muncã �, ci ne
propunem sã ne concentrãm asupra a trei aspecte care au fost discutate relativ mult în noile
teorii referitoare la creºterea economicã: factorii de recuperare a rãmânerii în urmã
(catch-up growth), progresul tehnic ºi capitalul uman.

În studiile referitoare la istoria economicã a Europei postbelice se aratã cã aºa-numita �epocã
de aur� a fost o perioadã de convergenþã economicã, atât a Europei în ansamblul sãu faþã de
Statele Unite, cât ºi în interiorul Europei, unde þãrile iniþial mai puþin dezvoltate au recuperat din
rãmânerea lor în urmã520. Factorii care au facilitat aceastã convergenþã (recuperare) au
diferit considerabil de la o þarã la alta. Posibilitatea de a folosi tehnologie superioarã, dezvoltatã
îndeosebi în Statele Unite, a stimulat creºterea în Danemarca ºi într-o oarecare mãsurã în Irlanda
ºi Iugoslavia, transferul de forþã de muncã dinspre agriculturã spre industrie ºi servicii a contat
mai mult în Irlanda, Iugoslavia ºi România decât în Danemarca, deºi nu a fost cu totul absent nici
în cea din urmã þarã, iar bonusul demografic a putut fi folosit doar în þãrile întârziate în ceea ce
priveºte tranziþia demograficã, adicã în Iugoslavia ºi România.

Progresul tehnic este o sursã majorã a creºterilor productivitãþii muncii ºi eficienþei
economice în lumea contemporanã. El poate fi legat de importul de tehnici puse la punct în
economii mai avansate sau poate fi generat prin activitãþi proprii de cercetare-dezvoltare. De
altfel, în ultimul timp, teoriile economice au insistat asupra distincþiei dintre progresul
tehnic realizat în þara aflatã la frontiera tehnologicã, progres scump ºi obþinut în condiþiile
unor investiþii cu grad de risc ridicat, ºi progresul tehnic realizat în þãrile aflate la un nivel
tehnologic inferior prin adoptarea ºi adaptarea unor tehnologii puse la punct în þara-lider.
Experienþa postbelicã a þãrilor studiate de noi confirmã observaþia mai generalã a lui
Nicholas Crafts ºi Gianni Toniolo, potrivit cãrora �activitãþile proprii de cercetare-dezvoltare
pot conta mult mai puþin decât structura de stimuli pentru utilizarea cunoaºterii în diverse
locaþii�521. Astfel, nici Danemarca ºi nici Irlanda nu au strãlucit prin producþia proprie de
inovaþii, ci mai ales prin capacitatea de a implementa inovaþiile produse în alte pãrþi ºi prin
instituþiile care au favorizat adoptarea tehnologiilor celor mai avansate existente la nivel
mondial. Pe de altã parte, obsesia regimului Ceauºescu de a realiza cercetare proprie în
toate domeniile posibile � de fapt, mai mult un alibi retoric pentru refuzul de a mai importa
tehnologii decât o prioritate de politicã economicã, nivelul fondurilor alocate cercetãrii
rãmânând mediocru � s-a dovedit conceptual eronatã ºi o sursã de ineficienþã instituþionalã
ºi economicã522.

519. O discuþie sinteticã asupra impactului acestor factori la nivel mondial în Maddison 1995: 33-50.
520. Crafts, Toniolo 1996: 3-7.
521. Crafts, Toniolo 1996: 578.
522. O bunã analizã a ineficienþei cercetãrii-dezvoltãrii din România anilor �80 în Grigorescu

1993: 102-135 (capitol de Steliana Sandu ºi Anca Dachin).
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Pe baza experienþei diverselor þãri europene postbelice, aceiaºi Nicholas Crafts ºi Gianni
Toniolo remarcau: �Pentru ca tehnologia importatã sã producã o creºtere mare a pro-
ductivitãþii, existenþa unei forþe de muncã educate ºi disciplinate a fost o precondiþie
necesarã�523. Cu alte cuvinte, era nevoie de o acumulare prealabilã de capital uman. Deºi
mãsurarea acumulãrii capitalului uman suscitã încã numeroase controverse între specialiºti524,
se poate aprecia fãrã teama de a greºi cã în toate þãrile studiate de noi în epoca postbelicã
s-au realizat progrese în ceea ce priveºte volumul ºi calitatea capitalului uman. Nivelurile de
pornire erau însã foarte diferite. În timp ce România ºi Iugoslavia se luptau încã în primii
ani postbelici cu eradicarea analfabetismului, Irlanda ºi Danemarca depãºiserã aceastã fazã
încã de la începutul secolului XX, fiind ºi mai avansate în ceea ce priveºte celelalte niveluri
de educaþie. Deºi România ºi Iugoslavia au recuperat cea mai mare parte a rãmânerii în
urmã în ceea ce priveºte alfabetizarea de bazã a populaþiei ºi chiar învãþãmântul secundar,
au persistat deosebiri la nivelul accesului în învãþãmântul superior ºi mai ales a dezvoltãrii
învãþãmântului secundar. Totodatã, dificultãþile cu care muncitorii de origine þãrãneascã
s-au adaptat la rigorile muncii industriale s-au reflectat în etica aproximativã a muncii din
întreprinderile socialiste din România ºi Iugoslavia, cu consecinþe directe asupra nivelurilor
productivitãþii muncii. Cu aceasta atingem ºi un alt aspect, esenþial pentru valorificarea
acumulãrilor în capitalul uman: cadrul instituþional care reglementa inserþia pe piaþa muncii
ºi recunoaºterea socialã a competenþelor acumulate. Danemarca ºi Irlanda au dezvoltat din
acest punct de vedere cadre instituþionale foarte deosebite, dar care amândouã au menþinut
o flexibilitate ridicatã în raporturile de muncã ºi au încurajat pregãtirea continuã a forþei de
muncã. În þãrile socialiste, raporturile de muncã au fost mai rigide, deºi cu mari deosebiri,
flexibilitatea fiind mai mare în Iugoslavia decât în România. Totodatã, în þãrile socialiste
stimulii materiali pentru nivelurile superioare de calificare au rãmas relativ modeºti,
regimurile comuniste exprimând de-a lungul celei mai mari pãrþi a existenþei lor interesele
muncitorilor slab calificaþi525, ceea ce a contribuit la decizia multor specialiºti de a lucra
temporar în strãinãtate (în cazul Iugoslaviei) sau de a emigra definitiv (în cazul României).
Desigur, ºi Irlanda a cunoscut pierderi însemnate de capital uman prin emigraþie în anii
�40 ºi �50, dar ulterior a reuºit sã stopeze aceste pierderi ºi începând din anii �60 a
aplicat politici care au condus la creºterea nivelului educaþional, la recompensarea prin
venituri superioare a pregãtirii superioare, la atragerea de forþã de muncã calificatã din
exterior ºi chiar la reîntoarcerea unora dintre cei care emigraserã. În contrast cu aceastã
experienþã, România socialistã s-a remarcat prin câteva politici deosebit de contraproductive
în ceea ce priveºte acumularea capitalului uman, cum ar fi �vânzarea� cetãþenilor de origine
evreiascã ºi germanã, precum ºi reducerea numãrului de locuri alocate pentru învãþãmântul
superior în anii �80 (vezi supra, IV.2.4.2.3). Dincolo de aceste politici, care evidenþiazã o
datã mai mult iraþionalitatea economicã a regimului Ceauºescu, exemplul celor patru þãri
studiate de noi confirmã atât observaþiile despre însemnãtatea capitalului uman în de-
terminarea creºterii economice, cât ºi consideraþiile despre faptul cã în acest domeniu

523. Crafts, Toniolo 1996: 23.
524. În esenþã, existã douã mari direcþii metodologice, una care porneºte de la stocul de pregãtire

a forþei de muncã, mãsurat în ani ºi niveluri de studii formale, ca ºi în anumite compe-
tenþe-cheie (de exemplu, pentru epoca recentã, alfabetizarea informaticã), iar cealaltã de la
validarea de cãtre societate a competenþelor de care dispune forþa de muncã, respectiv de la
nivelul beneficiilor materiale pe care le obþin oamenii care au acumulat aceste competenþe
(OEEH III: 1-7 � articol de David Mitch; Suciu 2000: 67-139).

525. Brucan 1990b.
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etapele nu pot fi arse, deoarece �acumularea stocului de capital uman a fost un proces
relativ îndelungat�526.

Înainte de a încheia, se cuvine sã mai zãbovim niþel asupra cazului Irlandei. În fond,
dintre toate þãrile studiate de noi, Irlanda a fost singura care în epoca postbelicã a reuºit sã-ºi
schimbe poziþia structuralã în cadrul economiei mondiale, respectiv sã depãºeascã media
þãrilor vest-europene ºi sã intre în clubul economiilor celor mai prospere. Dacã vom folosi
tipologia propusã de Immanuel Wallerstein, a fost o tipicã �promovare prin invitaþie�527,
realizatã prin asocierea cu marele capital internaþional, mai ales american, ºi prin folosirea
inteligentã a avantajelor aderãrii la Piaþa Comunã ºi apoi ale integrãrii în Uniunea Europeanã.
Strãpungerea a fost realizatã în esenþã pe parcursul a douã decenii (1987-2007), dar ea a fost
pregãtitã printr-o serie de politici ºi transformãri începute deja la sfârºitul anilor �50. Ea
este cu atât mai remarcabilã, cu cât Irlanda nu a beneficiat nici de resurse naturale notabile,
nici de bonusul demografic, ci doar de un cadru instituþional care a favorizat valorificarea
ºansei istorice oferite de reluarea creºterii economice mondiale la mijlocul anilor �80,
creºtere continuatã cu fluctuaþii nedecisive pânã la criza economicã din 2007-2010. Succesul
Irlandei nu a presupus politici fãrã cusur sau o capacitate excepþionalã a clasei politice
irlandeze, deºi au fost câteva momente în care deciziile politice au fost neobiºnuit de bune
(cotitura de politicã economicã a lui Seán Lemass de la sfârºitul anilor �50 sau strategia de
la Tallaght a Fine Gael, care a îngãduit guvernului Haughey sã restabileascã echilibrul
bugetar ºi credibilitatea financiarã în 1987-1989); el s-a bazat mai ales pe funcþionarea
remarcabilã a instituþiilor substatale, fie cã ne referim la IDA (Autoritatea pentru Dezvoltarea
Industrialã), fie cã ne referim la sistemul educaþional. Or, aceastã capacitate instituþionalã
a fost acumulatã în timp, nu în cele douã decenii ale strãpungerii propriu-zise. Rolul
factorului instituþional ºi al acumulãrilor prealabile reprezintã argumente puternice pentru
însemnãtatea evoluþiilor istorice pe termen mediu ºi lung ºi a dependenþei de cale în
dezvoltarea economicã a diverselor þãri, chiar ºi într-o epocã în care asistãm, aparent, la o
accelerare a istoriei. Dar nu degeaba afirmã exponenþii noii ºcoli economice instituþionaliste:
history matters (�istoria conteazã�)528.

526. Aldcroft, Catterall 1996: 11 (capitol de Derek H. Aldcroft).
527. Wallerstein 1979: 80-81.
528. Drukker 2006: 247-265.
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V. Epilog. România dupã 1989 � avatarurile
integrãrii în Uniunea Europeanã

În decembrie 1989, revoluþia din România a dus la prãbuºirea regimului Ceauºescu ºi la
angajarea þãrii în tranziþia postcomunistã spre un sistem politic democratic bazat pe economia
de piaþã. Daniel Dãianu sintetizeazã în felul urmãtor situaþia þãrii la startul tranziþiei:

La sfârºitul anilor �80, economia româneascã, þara, oamenii ofereau un tablou dezolant.
Dupã mai mult de patru decenii de industrializare forþatã, competitivitatea economiei
se afla la nivelul cel mai scãzut în cadrul �ligii comuniste�, dezechilibrele dintre
sectoare ºi penuria erau în creºtere, suferinþa oamenilor era inimaginabilã; România
era cu mult în urma þãrilor vecine în ceea ce priveºte premisele instituþionale necesare
pentru tranziþia postcomunistã, pregãtirea psihologicã a populaþiei pentru schimbãri
sociale ºi baza socialã a reformelor cãtre economia de piaþã1.

Regimul comunist lãsa moºtenire nu numai o situaþie în care majoritatea copleºitoare a
întreprinderilor economice erau incapabile sã facã faþã concurenþei mondiale ºi erau de
multe ori ineficiente chiar ºi în contextul strict al economiei româneºti, ci ºi �o relativã
penurie de elemente ale pieþei� concretizatã în �lipsa premiselor instituþionale care sã
faciliteze acum transformarea sistemului ºi în lipsa unei culturi economice (reprezentatã de
o clasã a întreprinzãtorilor)�2. De fapt, carenþa culturii economice nu se reduce la absenþa
categoriei întreprinzãtorilor (ºi la blamul public aruncat asupra �biºniþarilor�); sistemul
socialist realizase o veritabilã �dezalfabetizare economicã� a unei mari pãrþi a societãþii,
atât în ceea ce priveºte cunoaºterea instrumentelor financiare ale economiei moderne, cât ºi
în ceea ce priveºte conºtientizarea corelaþiilor economice de bazã, ºi la nivel microeconomic,
ºi la nivel macroeconomic. O problemã suplimentarã era reprezentatã de marile aºteptãri
amplificate de entuziasmul generat de victoria revoluþiei. Cum toate nemulþumirile anterioare
se focalizaserã asupra lui Nicolae Ceauºescu, majoritatea oamenilor se aºteptau ca înlocuirea
acestuia sã ducã imediat la rezolvarea tuturor problemelor. Pentru a rãspunde acestor
aºteptãri, noua putere a adoptat un set de mãsuri populiste, care au stimulat puternic
consumul. Foarte mulþi comentatori considerã cã aceste mãsuri au fost implementate pentru
a ajuta la câºtigarea alegerilor din mai 1990 de cãtre Frontul Salvãrii Naþionale ºi de cãtre
Ion Iliescu. Fãrã a nega posibilitatea ca aceastã explicaþie sã aibã partea ei de adevãr, încã
ºi mai grav a fost faptul cã la multe dintre mãsurile cu caracter populist ºi cu implicaþii grave
asupra echilibrelor economice � de exemplu, la retrocedarea pãrþilor sociale depuse de

1. Dãianu 1999: 106.
2. Dãianu 1999: 102.
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cetãþeni la capitalul social al întreprinderilor socialiste sau la anularea sistemului de tarifare
progresivã a energiei electrice � conducerea politicã de atunci nici nu ºi-a dat seama de
potenþialul lor inflaþionist-destabilizator, ci a adoptat deciziile respective doar prin reacþie
docilã la propuneri prezentate de grupuri de interese reprezentând mai ales tehnocraþia de
întreprindere, propuneri care evident includeau doar informaþii incomplete despre impactul
posibil al mãsurilor respective. Dincolo însã de semnificaþia lipsei de competenþã economicã
a majoritãþii guvernanþilor de dupã 1989, trebuie observat cã scurta explozie a consumului din
1990, asociatã cu �privatizãri spontane� în industrie, agriculturã ºi comerþ, favorizate de
disoluþia autoritãþii statului ºi de atmosfera de lupte politice ºi contestãri care s-a instalat în
ianuarie 1990, a avut drept efect dezechilibrarea gravã a economiei naþionale. Importurile
oficiale au crescut doar moderat, de la puþin peste 8 miliarde de dolari în 1989 la 9,2 miliarde
de dolari în 1990, dar cu o schimbare marcantã de structurã de la nevoile de funcþionare a
întreprinderilor spre nevoile de consum ale indivizilor, producþia s-a prãbuºit, de asemenea
exporturile oficiale (de la echivalentul a peste 10 miliarde de dolari în 1989 la sub 5,8 miliarde
de dolari în 1990 ºi sub 4,3 miliarde de dolari în 1991), iar deficitul balanþei comerciale,
favorizat de menþinerea la un nivel nerealist a cursului de schimb, a condus la epuizarea rapidã
a rezervei valutare, care la sfârºitul anului 1989 reprezentase circa 1,8 miliarde de dolari în
valute convertibile3. Aceste dezechilibre nesustenabile, agravate de prãbuºirea CAER ºi
pierderea unei mari pãrþi a pieþelor de desfacere pentru produsele industriale, au grevat
procesul de reformare a economiei, obligând la realizarea unor combinaþii imposibile între
mãsurile de reformã ºi cele vizând stabilizarea economiei pentru a putea aplica reforma.

Nu vom prezenta în detaliu, în cele ce urmeazã, diversele componente ale reformei ºi
programe de stabilizare din anii 19904. Înainte de a marca unele realizãri pozitive, vom
consemna cã realizarea concretã a reformei ºi eforturile de stabilizare economicã din primul
deceniu de dupã revoluþie au fost grevate de ineficienþã ºi au stârnit nemulþumiri ºi critici
severe, atât din partea populaþiei, cât ºi din cea a majoritãþii specialiºtilor. Astfel, într-o
analizã realizatã la mijlocul anilor �90, Vladimir Pasti constata cã �politica aºa cum se face
ea acum, s-a desprins treptat ºi radical de realitatea pe care a încetat sã o guverneze�, iar
rezultatul �lipsei de guvernare� este acela cã tranziþia �are loc, dar are loc spontan�5.
Desigur, s-ar putea reproºa acestei percepþii o anume exagerare, pentru cã acþiunile factorilor
politici au influenþat în multe feluri realitãþile, chiar dacã de multe ori în sensuri neanticipate
sau neconforme cu obiectivele oficial asumate de factorii politici. Potrivit acestei linii de
analizã, dincolo de zgomotul superficial al politicii ºi dezbaterilor publice, esenþialul
tranziþiei postcomuniste a ajuns sã constea în �transferul continuu de resurse din proprietatea
statului în proprietatea noilor capitaliºti�6, iar în România, la fel ca ºi în alte þãri postcomuniste,

3. La rezerva valutarã se mai cuvine sã adãugãm ºi rezervele în aur ale Bãncii Naþionale,
echivalând cu aproape 1 miliard de dolari, care au reprezentat ultimul element de siguranþã în
timpul dramaticilor ani 1991-1992. Pentru o prezentare sinteticã, vezi mai ales Kiriþescu 1997
III: 329-332 (capitol de Mugur Isãrescu). Informaþiile cu privire la comerþul exterior au fost
completate cu date din EIR II: 491 (capitol de Ion Alexandrescu).

4. Prezentãri sintetice de bunã calitate pot fi gãsite în: Kiriþescu 1997 III: 329-360 (capitol de
Mugur Isãrescu); Dãianu 1999: 309-345; Dãianu 2000: 202-232; Kahl, Metzeltin, Ungureanu
2006: 655-657 (capitol de Sándor Gardó); Phinnemore 2006: 29-37 (capitol de Alan Smith).

5. Pasti 1995: 47, 53. La rândul sãu, Lazãr Vlãsceanu constata cã �societatea noastrã de dupã
1990 ne apare ca scindatã între lumea transformãrilor inevitabile ºi haotice, produse în
economie, politicã sau culturã, ºi lumea discursivitãþii sau a discursurilor paralele care iau ca
pretexte transformãrile, dar numai cu scopul implicit de a se autoîntreþine� (Vlãsceanu 2001: 124).

6. Pasti 2006: 418.
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a luat naºtere o �economie de pradã�, în care elementele principale au fost acumularea
primitivã a capitalului ºi formarea noilor elite economice ºi politice, deseori cu rãdãcini
în rândurile vechilor activiºti de partid ºi membri ai Securitãþii ceauºiste7. Potrivit analizei
lui Vladimir Pasti, România anilor �90 a fost arena competiþiei pentru controlul asupra
resurselor între diversele elite postcomuniste, în principal între tehnocraþia de întreprindere
ºi tehnocraþia financiarã, iar rezultatele în ceea ce priveºte reforma ºi nivelul de trai al
populaþiei au fost cu totul nesatisfãcãtoare8. Un verdict la fel de sever formuleazã, cu
argumentele economistului, Constantin Ionete: �Abordarea inginereascã a reformelor în
condiþiile conservãrii structurilor etatiste în industrie ºi în celelalte ramuri au fost însoþite de
cãderea liberã de duratã a economiei, cu repercusiuni severe asupra nivelului de trai�9.

Datele statistice consemneazã ºi ele faptul cã anii �90, dincolo de o scurtã ºi palidã
redresare la mijlocul deceniului, au fost marcaþi de recesiune ºi o crizã prelungitã.

Tabelul V.1. România în anii �90 � indicatori macroeconomici

Surse: EIR II: 452, 491 (capitol de Ion Alexandrescu); Dãianu, Vrânceanu 2002: 173,
296; Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 657 (capitol de Sándor Gardó).

Indicatorii macroeconomici sunt copleºitori, evidenþiind gravitatea crizei. Cu toate
acestea, s-ar putea susþine ºi faptul cã o mare parte din deteriorarea situaþiei economiei
româneºti din anii �90 era inevitabilã, era o crizã de tranziþie, adicã o parte de neocolit a
procesului de înlocuire a sistemului vechi cu noile instituþii ºi mecanisme economice.
Astfel, s-ar putea spune cã reducerea producþiei industriale era fireascã, deoarece multe
dintre capacitãþile industriale construite fãrã o raþionalitate economicã realã în timpul
regimului Ceauºescu produceau de fapt pierderi ºi trebuiau sã-ºi reducã activitatea sau chiar

7. Brucan 1996: 61-128; Pasti 2006: 307-498.
8. Pasti 1995: 93-328.
9. Ionete 2003: 94.

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
PIB  

(% variaþie anualã) 
�5,6 �12,9 �8,8 +1,5 +3,9 +7,1 +3,9 �6,1 �4,8 �1,2 +2,1 

Producþia 
industrialã  

(% variaþie anualã) 

�23,7 �22,8 �21,9 +1,3 +3,3 +9,4 +6,3 �7,2 �13,8 �2,4 +7,1 

ªomajul (%) ... 3,0 8,4 10,4 10,9 9,5 6,6 8,9 10,4 11,8 10,5 
Productivitatea 

muncii în industrie 
(1989 = 100) 

75,9 59,4 53,1 58,7 64,7 77,6 87,0 97,9 101,9 n.d. n.d. 

Inflaþia medie 
anualã 

(% diferenþã) 

5,1 170,2 210,4 256,1 136,7 32,3 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 

Indicele salariului 
real (% variaþie 

anualã) 

+5,1 �18,3 �13,0 �16,7 +0,4 +2,6 +9,5 �22,2 +3,6 +2,3 +2,4 

Exporturi  
(milioane de dolari 

SUA) 

5.775 4.266 4.363 4.892 6.151 7.910 8.084 8.431 8.302 8.487 10.367 

Importuri  
(milioane de dolari 

SUA) 

9.202 5.372 5.784 6.020 6.562 9.487 10.555 10.411 10.926 9.744 12.050 

Balanþa comercialã 
(milioane de dolari 

SUA) 

�3.427 �1.106 �1.421 �1.128 �411 �1.577 �2.471 �1.980 �2.624 �1.257 �1.683 
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sã fie închise. La fel, o parte a inflaþiei era �preprogramatã� de distorsiunile foarte mari ale
sistemului de preþuri moºtenit din socialism, astfel încât liberalizarea preþurilor conducea
inevitabil la creºterea lor ºi pe cale de consecinþã la scãderea veniturilor reale ºi a nivelului
de trai al populaþiei. Aceste argumente au justeþea lor, dar cu adevãrat grav în cazul
României a fost faptul cã prãbuºirea producþiei ºi a nivelului de trai nu au fost însoþite de
reforme suficient de rapide ºi de profunde pentru a conduce relativ repede la o redresare
economicã, aºa cum s-a întâmplat în alte þãri postcomuniste. Comparaþia cu aceste þãri aratã
cã România a plãtit un preþ ridicat pentru ritmul lent, incoerenþa, inconsecvenþa ºi ineficienþa
reformelor economice din anii �90.

Graficul evidenþiazã ºi alte aspecte. Prãbuºirea din 1990-1992 a fost mai gravã în
România (în 1992 PIB/locuitor a fost sub 71% faþã de valoarea din 1989) decât în majoritatea
celorlalte þãri central-est-europene, exceptând fosta Iugoslavie, Albania ºi unele din repu-
blicile postsovietice; pentru comparaþie, în aceastã fazã minimul atins în Polonia a fost de
85% faþã de 1989, în Ungaria 79,8%, în Bulgaria 78,6%, iar în Albania puþin sub 66%.
Amploarea acestei prãbuºiri era în mare mãsurã funcþie a rigiditãþilor moºtenite din perioada
comunistã, dar ea reflecta ºi mãsura dezorganizãrii economiei ºi societãþii dupã 1989.
Divergenþa a crescut ulterior, þãrile din Europa Centralã beneficiind de investiþii occidentale
superioare ºi reuºind sã culeagã roadele primelor valuri de reforme, în timp ce România ºi
Bulgaria au realizat creºterea de la mijlocul anilor �90 fãrã investiþii externe semnificative,
cu structuri economice încã dominate de întreprinderi rãmase în proprietatea de stat ºi cu
mecanisme de coordonare care pãstrau unele trãsãturi ale sistemului socialist. În aceste
condiþii, în aceste þãri încercarea de relansare a eºuat, iar dezechilibrele apãrute au condus
la o a doua crizã în anii 1996-1999. În România, recesiunea din 1996-1999, deºi mai puþin
gravã decât prãbuºirea economiei din Bulgaria de la începutul anului 1997, care a impus

Sursa: Maddison 2003: 101.

Figura V.1. PIB/locuitor în România comparativ cu alte state postcomuniste (1989-2001)
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intrarea sub supravegherea unui Consiliu Monetar, a fost amplificatã de aplicarea abia în
aceastã fazã a unora dintre mãsurile de restructurare industrialã care nu fuseserã efectuate
anterior. Având în vedere acest fapt, se poate aprecia cã România a plãtit de-a lungul
întregului deceniu preþul relativei izolãri politice, al neîncrederii investitorilor occidentali,
ca ºi al propriilor indecizii de politicã economicã ºi al preocupãrii unei mari pãrþi din
tehnocraþia de întreprindere, deosebit de influentã politic mai ales în anii 1992-1996, de a
evita înnoirile care i-ar fi putut ameninþa interesele.

Cu toate cã diversele planuri de stabilizare au avut rezultate mediocre, parþial ºi datoritã
unor conjuncturi internaþionale defavorabile, în anii �90 au fost consemnate ºi unele
realizãri care au marcat transformarea economiei ºi societãþii româneºti10. Dintre acestea se
cuvine sã menþionãm reaºezarea pe baze conforme economiei de piaþã a fiscalitãþii (ºi
îndeosebi introducerea taxei pe valoare adãugatã în 1993), restructurarea ºi consolidarea
sistemului bancar (reuºitã în pofida mai multor scandaluri ºi cazuri de fraudã bancarã),
înfiinþarea unor instituþii de intermediere economicã ºi financiarã (de exemplu, Bursa de
Valori din Bucureºti, redeschisã în 1995), precum ºi apariþia unui sector privat al economiei.
Încã ºi mai importante au fost schimbãrile profunde în structura socialã ºi economicã.
Graþie unor mãsuri care au îngãduit pensionarea anticipatã ºi din cauza scãderii severe a
producþiei, forþa de muncã din industrie s-a redus de la 4,169 milioane la sfârºitul anului
1989 la 2,004 milioane în 200011. Aceastã reducere la mai puþin de jumãtate a eliminat o
parte din excedentul de forþã de muncã din întreprinderile industriale ºi a îngãduit redresarea
productivitãþii muncii încã înainte de relansarea cu adevãrat a producþiei industriale, dar în
acelaºi timp a contribuit la apariþia ºi creºterea ºomajului ºi la sporirea numãrului pensio-
narilor (2,2 milioane în 1989, peste 3 milioane din 1991 ºi peste 4 milioane din 1998)12, cu
evidente consecinþe asupra sustenabilitãþii sistemului asigurãrilor sociale. Declinul industriei
a condus de asemenea la încetarea aproape completã a navetismului muncitorilor de la sate
spre oraºe, iar unii dintre noii pensionari, constatând deteriorarea gravã a puterii de
cumpãrare a pensiilor ºi a nivelului lor de trai la oraº, au preferat sã remigreze în mediul
rural, mai ales atunci când în urma decolectivizãrii au primit câte un lot de pãmânt care le-a
îngãduit asigurarea parþialã a subzistenþei. În consecinþã, ponderea populaþiei urbane s-a
stabilizat la 54-55% din populaþia totalã, faþã de 45-46% în mediul rural13. Reducerea
severã a activitãþii industriale ºi creºterea semnificativã a serviciilor, îndeosebi a comerþului,
a serviciilor financiare, a comunicaþiilor ºi a învãþãmântului superior, au condus la o
modificare a raporturilor dintre principalele sectoare ale economiei.

10. Prezentarea din acest paragraf se bazeazã, acolo unde nu este indicatã altã sursã, pe informaþiile
din Kiriþescu 1997 III: 329-360 (capitol de Mugur Isãrescu) ºi Kahl, Metzeltin, Ungureanu
2006: 39-62, 655-692 (capitole de Wilfried Heller ºi Sándor Gardó).

11. EIR II: 338, 447 (capitol de Ion Alexandrescu). Reducerile se împart pe întregul deceniu, cu
vârfuri în 1992 (scãdere de 500.000 de angajaþi), 1997 (291.000), 1993 (271.000) ºi 1999
(263.000), singurul an în care s-a realizat o creºtere modestã a numãrului de angajaþi în
industrie fiind 1996. Industria extractivã a fost afectatã mai puternic, în timp ce în industria
extractivã efectivele au rãmas relativ ridicate pânã la sfârºitul lui 1996, reducerea activitãþii ºi
efectivelor începând abia în 1997.

12. EIR II: 346, 449 (capitol de Ion Alexandrescu).
13. EIR II: 443 (capitol de Ion Alexandrescu).
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Tabelul V.2. Ponderea principalelor sectoare ale economiei în anii �90

  1990 1995 2000 
% în populaþia ocupatã 29,0 34,4 41,4 Agricultura ºi 

silvicultura % în crearea PIB 21,8 19,8 11,1 
% în populaþia ocupatã 43,5 30,4 27,3 Industria ºi 

construcþiile % în crearea PIB 45,9 39,5 30,9 
% în populaþia ocupatã 27,5 32,0 31,3 Serviciile  

(inclusiv impozitele) % în crearea PIB 34,6 43,8 57,8 

Surse: EIR II: 447 (capitol de Ion Alexandrescu); Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006:
46, 659 (capitole de Wilfried Heller ºi Sándor Gardó).

Dacã reducerea ponderii industriei corecta o dezvoltare excesivã din perioada comunistã,
iar creºterea ponderii serviciilor era, la rândul sãu, o adaptare la direcþia de evoluþie a
majoritãþii economiilor dezvoltate, în schimb sporul ponderii forþei de muncã din agriculturã
reprezenta o expresie a crizei grave a societãþii româneºti din anii �90 ºi crea un amplu pol
de productivitate scãzutã14.

O componentã importantã a restructurãrii economiei româneºti în anii �90 a fost
procesul de privatizare15. Absenþa în societatea româneascã a unor mari deþinãtori de
capital bãnesc a constituit un handicap important, cu atât mai mult, cu cât cadrele din
conducerea întreprinderilor ºi din administraþia centralã nu doreau sã piardã controlul
asupra industriei ºi serviciilor; în consecinþã, au încercat sã amâne privatizarea pânã în
momentul în care sperau fie sã fi transferat valoarea unitãþilor socialiste în averea lor
personalã, fie sã fi acumulat suficient capital propriu pentru a putea fi principalii beneficiari
ai privatizãrilor. În aceste condiþii, privatizarea a ocolit iniþial marile întreprinderi din
industrie ºi servicii ºi s-a concentrat mai ales în fondul locativ, în agriculturã ºi în micul
comerþ. Decizia de a vinde populaþiei locuinþele proprietate de stat la preþuri a cãror valoare
a fost rapid erodatã de inflaþie a avut evidente raþiuni de protecþie socialã ºi a fost urmatã de
un transfer rapid al proprietãþii imobiliare din oraºe cãtre foºtii chiriaºi. În mediul rural,
încercãrile de a se pãstra cooperativele ca exploataþii de mari dimensiuni au fost compromise
de faptul cã populaþia ruralã ºi-a însuºit fãrã prea multe forme cea mai mare parte a
inventarului, a animalelor ºi a rezervelor de produse; incapabili sã menþinã ordinea ºi
vulnerabili la acuzele opoziþiei cã doreau sã menþinã cooperativele din motive de ne-
ocomunism, guvernanþii au acceptat prin Legea 18/2001 principiul restituþiei pãmântului
cãtre þãranii ce intraserã în cooperative sau cãtre urmaºii lor, indiferent dacã mai locuiau sau
nu în mediul rural. Retrocedarea terenurilor a mers relativ lent, din cauza lipsei unei evidenþe
cadastrale clare a terenurilor ºi din cauza tendinþei autoritãþilor locale de a profita la
maximum de poziþia de putere datã de rolul lor în comisiile de aplicare a legii, dar pânã la

14. De remarcat faptul cã populaþia ocupatã în agriculturã a crescut nu numai în termeni relativi,
ci ºi în valori absolute, de la circa 3 milioane de persoane în 1990 la peste 3,5 milioane în
2000; în schimb, efectivele au scãzut în silviculturã de la 89.000 de persoane la 47.000 de
persoane. Productivitatea scãzutã din agriculturã era strâns legatã de pulverizarea proprietãþii
ºi de lipsa mijloacelor tehnice ºi a capitalului, care au fãcut ca majoritatea gospodãriilor
individuale sã practice o agriculturã de subzistenþã. Scãderi ale productivitãþii au fost înre-
gistrate ºi în alte sectoare economice, inclusiv în comerþ (unde numãrul persoanelor ocupate
a crescut de la 538.000 la o maximã de 865.000 în 1995, scãzând apoi la 776.000 în 2000)
(EIR II: 447 � capitol de Ion Alexandrescu).

15. O bunã analizã a procesului de privatizare în Pasti 2006: 417-461.
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sfârºitul deceniului cea mai mare parte a fondului agricol trecuse în proprietate privatã. În
comerþ, privatizarea a îmbinat trecerea în proprietate privatã a unora dintre activele existente cu
întemeierea unei multitudini de noi societãþi comerciale, devenitã legalã prin Legea 31/1990. În
industrie ºi servicii s-a conturat mai întâi un compromis între administraþia centralã ºi
tehnocraþia industrialã, prin care o parte din întreprinderi, considerate de însemnãtate
strategicã, au fost declarate neprivatizabile ºi transformate în regii autonome, iar restul au
fost transformate în societãþi comerciale cu capital de stat. Pentru aceste întreprinderi au
fost gândite ºi implementate diverse scheme de privatizare prin distribuirea gratuitã de titluri
de proprietate cãtre populaþie ºi/sau prin metoda MEBO, favorizând pe angajaþi ºi tehnocraþia
de întreprindere; ambele tipuri de privatizare aveau �meritul� de a permite, mai ales prin
pulverizarea acþionariatului, conservarea controlului asupra întreprinderilor privatizate de
cãtre managerii existenþi. Abia agravarea crizei, presiunile Fondului Monetar Internaþional
ºi schimbarea de guvern din 1996 au condus la o schimbare de strategie, statul decizând
transformarea unei pãrþi din regiile autonome în societãþi comerciale ºi privatizarea unora
dintre marile întreprinderi cu ajutorul unor �investitori strategici�, cel mai adesea proveniþi
din exterior. Aceastã politicã de atragere a capitalului strãin, care avea meritul suplimentar
de a oferi statului venituri din privatizare esenþiale pentru depãºirea recesiunii din a doua
parte a anilor �90, a adus rezultate semnificative începând din 1998, an în care s-au realizat
câteva privatizãri majore, cum ar fi cea a Romtelecom (cu OTE � Grecia), a rafinãriei
Petrotel din Ploieºti (fosta Româno-Americanã; cu Lukoil � Rusia) ºi a Bãncii Române de
Dezvoltare (cu Société Générale), urmate în 1999 de privatizarea Uzinei de Automobile
Dacia (cu Renault). Investiþiile strãine directe � care nu depãºiserã 100 de milioane de
dolari SUA anual în 1990-1993 ºi avuseserã o medie de 340 de milioane de dolari SUA în
1994-1996 � au crescut la peste 1,2 miliarde de dolari SUA în 1997 (în parte ºi datoritã
lansãrii cu capital strãin a operatorilor de telefonie mobilã Connex, azi Vodafone, ºi Dialog,
azi Orange) ºi la peste 2 miliarde de dolari SUA în 1998, dupã care au scãzut temporar la
niveluri de circa un miliard de dolari SUA în 1999 ºi 200016. Chiar dacã unele dintre
investiþiile strãine directe s-au soldat cu privatizãri nereuºite17, per total ele au adus un spor
de competenþã managerialã ºi o mai bunã racordare la pieþele internaþionale, ceea ce a ajutat
la redresarea economiei României începând din 2000.

Un factor crucial pentru relansarea economicã a României a fost decizia din 1999 a
Uniunii Europene de a accepta cererea de aderare a României ºi de a începe negocierile
de aderare. România solicitase aderarea la Uniunea Europeanã încã din iunie 1995, dupã ce
toate forþele politice parlamentare semnaserã Declaraþia de la Snagov, prin care îºi asumau
obiectivul aderãrii ºi o strategie comunã în vederea atingerii acestui obiectiv. Într-o primã
fazã, Comisia Europeanã ºi statele membre au considerat aceastã cerere oarecum prematurã,
ºi au plasat România într-un grup de þãri postcomuniste care nu urmau sã adere la Uniune
decât într-un al doilea val, într-un viitor încã neprecizat. Criza din fosta Iugoslavie ºi
rãzboiul din Kosovo au convins factorii decidenþi din UE cã nu are sens sã amâne prea mult
aderarea ºi cã pentru stabilizarea regiunii este mai important sã ofere o perspectivã clarã de
aderare þãrilor candidate. În cazul particular al României, aceastã decizie a fost stimulatã ºi

16. Dãianu, Vrânceanu 2002: 179 (capitol de Daniel Dãianu ºi Liviu Voinea).
17. Cel mai cunoscut caz a fost cel al Combinatului Siderurgic Reºiþa, vândut în 2000 companiei

americane Noble Ventures, care s-a dovedit incapabilã sã respecte obligaþiile asumate prin
contractul de privatizare, fapt care a condus la anularea privatizãrii în 2003 dupã ce statul
român a câºtigat procesul judecat la Curtea de arbitraj din Washington. Privatizarea a fost
reluatã în 2004 cu un alt partener strategic, firma TMK din Rusia.
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de deschiderile de politicã economicã în raporturile cu marile companii occidentale, ºi de
sprijinul politic ºi logistic acordat pentru intervenþia NATO în Kosovo. Se mai adãugau
sprijinul britanic ºi german pentru extinderea Uniunii Europene în direcþia statelor post-
comuniste din Europa Central-Rãsãriteanã, precum ºi preocupãrile de a evita fixarea prea
accentuatã a hotarelor UE pe vechile linii de demarcare religioasã dintre creºtinismul
occidental ºi cel oriental. Era evident o decizie predominant politicã, conturatã deja de
prim-ministrul britanic Tony Blair în mai 1999 ºi consfinþitã prin decizia Consiliului
European de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999 de a începe negocierile cu 12 state
candidate (zece state postcomuniste, inclusiv România, la care se adãugau Cipru ºi Malta)
ºi de a realiza astfel un unic val de aderare, eventual cu douã etape. Având în vedere slaba
pregãtire a României pânã la acea datã, s-a conturat destul de repede ideea cã România ºi
Bulgaria vor face parte din a doua etapã, dar guvernul Isãrescu împreunã cu Comisia
Europeanã prezidatã de Romano Prodi au stabilit ca obiectiv comun finalizarea cu succes a
procesului de aderare într-un orizont relativ scurt de timp, pânã la 1 ianuarie 2007. Era o
perspectivã clarã, un semnal pozitiv pentru potenþialii investitori ºi totodatã un stimulent
puternic pentru ca guvernanþii români sã aplice reformele necesare pentru concretizarea
aderãrii.

De altfel, constrângerile legate de nevoia de a închide în prealabil cele 31 de capitole ale
procesului de negociere a aderãrii au fost un element fundamental pentru structurarea
politicilor economice din anii 2000-2006. Într-un fel, imperativul negocierilor de aderare
a þinut loc ºi de strategie economicã, deºi România a trebuit, tocmai pentru a rãspunde
cerinþelor UE, sã elaboreze o Strategie pe termen mediu în 200018. Deºi se poate argumenta
cã aceastã strategie reprezenta mai degrabã un catalog de dorinþe decât o selecþie riguroasã
a prioritãþilor19 ºi cã acþiunile ulterioare au fost mai degrabã pragmatice decât conforme
Strategiei, trebuie remarcat faptul cã guvernul condus de Mugur Isãrescu (1999-2000), deºi
considerat în primul rând unul de gestiune curentã a afacerilor în perspectiva alegerilor
programate în noiembrie 2000, a reuºit sã restabileascã încrederea factorilor economici ºi sã
reaºeze România pe calea creºterii economice, dupã un deceniu marcat de recesiune ºi de
reforme necesare, dar aplicate insuficient de coerent. Totodatã, ºi guvernele ulterioare,
conduse de social-democratul Adrian Nãstase (2000-2004) ºi liberalul Cãlin Popescu-
-Tãriceanu, au continuat politicile iniþiate de Mugur Isãrescu, acordând prioritate absolutã
finalizãrii cu succes a negocierilor ºi a procedurilor de aderare. În consecinþã, indiferent de
preferinþele ºi opþiunile intime ale unuia sau altuia dintre factorii politici, România a trebuit
sã se adapteze la exigenþele Uniunii Europene, cu efecte benefice asupra funcþionãrii
societãþii ºi asupra performanþei economice.

Perioada de preaderare a fost astfel una de reforme politice ºi economice ºi de creºtere
economicã susþinutã20. Relansarea economicã a fost facilitatã de conjunctura externã relativ
favorabilã, de investiþiile strãine directe ºi de politicile guvernamentale axate pe imperativul
obþinerii calificativului �economie funcþionalã de piaþã� din partea organismelor financiare
internaþionale ºi a Comisiei Europene. Pentru aceasta a fost aplicatã o politicã financiarã
prudentã pe latura cheltuielilor, care a îngãduit reducerea semnificativã a deficitului bugetar
(de la 4% din PIB în anul 2000 la 1,2% din PIB în 2004) ºi a inflaþiei (de la 45,7% anual

18. Textul Strategiei din 2000 este accesibil online la http://www.cdep.ro/pdfs/strategie.pdf
(accesat la 27.02.2010).

19. ªerbãnescu 2002: 423-440.
20. Paragraful despre perioada de preaderare se bazeazã, acolo unde nu sunt indicate alte surse, pe

informaþiile din Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 656-691 (capitol de Sándor Gardó).
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în 2000 la 11,9% în 2004 ºi 6,56% în 2006)21. Dezinflaþia ºi mãsurile adoptate de Banca
Naþionalã pentru consolidarea ºi supravegherea prudenþialã a sistemului bancar au contribuit
la crearea unui cadru mult mai predictabil pentru afaceri. Pe de altã parte, guvernul a
continuat energic procesul de privatizare, care a afectat nu numai marile întreprinderi
industriale (de exemplu, combinatul Sidex Galaþi, vândut în 2001 marelui concern
indiano-britanic Mittal Steel), ci ºi fostele regii autonome ºi serviciile de distribuþie din
sectorul energetic (astfel, în 2004 a fost perfectatã preluarea Petrom de cãtre concernul
austriac OMV, în 2005 Distrigaz Sud a fost preluat de Gaz de France, Distrigaz Nord de
cãtre E.ON Ruhrgas, Electrica Moldova de cãtre E.ON Energie, iar Electrica Banat ºi
Electrica Dobrogea de cãtre grupul italian ENEL, care în 2008 a preluat ºi Electrica
Muntenia Sud). Privatizãri importante au fost realizate ºi în sectorul bancar, cum ar fi cea
a Bãncii Agricole, preluatã în 2001 de Raiffeisen Zentralbank, ºi mai ales cea a Bãncii
Comerciale Române, unde în decembrie 2005 un pachet majoritar de 62% din acþiuni a fost
cumpãrat contra unei sume record de 3,75 miliarde de euro de cãtre grupul austriac Erste
Bank.

Un avantaj colateral al negocierilor de aderare a fost liberalizarea circulaþiei cetãþenilor
români în þãrile Uniunii Europene prin desfiinþarea obligativitãþii vizelor pe termen scurt
pentru Spaþiul Schengen. Aplicatã începând cu 1 ianuarie 2002, aceasta a îngãduit creºterea
exponenþialã a numãrului cetãþenilor români plecaþi la muncã în Occident, mai ales în Italia
ºi Spania. Migraþia temporarã la muncã în strãinãtate22 începuse deja în anii �90, dar
amploarea ei a crescut semnificativ din 2002. Deºi înregistrãrile statistice ale acestui
fenomen sunt incomplete ºi nesigure, se poate estima cã numãrul cetãþenilor români plecaþi
la muncã în strãinãtate a crescut de la câteva sute de mii înainte de 2002 la circa 2 milioane
în 2007. Veniturile repatriate de aceºti cetãþeni au echivalat � potrivit înregistrãrilor oficiale,
prin natura lor incomplete � cu mai puþin de 100 de milioane de dolari SUA în 2000, 143 de
milioane de dolari SUA în 2002, 1,7 miliarde de dolari SUA în 2004, 6,7 miliarde de dolari
SUA în 2006 ºi 9 miliarde de dolari SUA în 200823, devenind astfel un element major în
compensarea deficitului balanþei comerciale. Dincolo însã de acest aport macroeconomic,
migraþia temporarã la muncã în strãinãtate a acþionat ºi ca o supapã majorã la acumularea
de tensiuni sociale. Ea a permis României sã evite creºterea ºomajului într-o perioadã de
restructurare ºi eficientizare a multor întreprinderi (de fapt, ºomajul chiar a scãzut de la
11,8% în 1999 ºi 10,5% în 2000 la 6,2% în 2004 ºi chiar 4,1% în octombrie 2007)24 ºi a
asigurat ocupaþie ºi venituri inclusiv pentru persoane din regiunile rurale defavorizate,
lipsite de perspective de ocupare a excedentului de forþã de muncã. Mai mult, deºi unii
dintre cei plecaþi temporar la muncã în strãinãtate sunt în curs de stabilire în þãrile de
destinaþie, majoritatea aduc înapoi nu numai bani, ci ºi deprinderi de muncã ºi abilitãþi
antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea României.

Perioada de preaderare a fost caracterizatã ºi de relansarea viguroasã a producþiei
interne. Investiþiile strãine directe, mai ales atunci când au fost realizate de mari companii

21. Pentru modalitãþile diferite de raportare a ratei inflaþiei, vezi ºi comentariile lui Constantin
Chircã, director adjunct al Direcþiei Statisticã din Banca Naþionalã, la http://www.ghiseul-
bancar.ro/articole/54/4984/tot_articolul_Rata_inflatiei__cum_iesim_din.htm (accesat la 28.02.2010).

22. Sandu 2006.
23. http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_Rom%C3%A2niei#For.C5.A3a_de_munc.C4.83 (accesat

la 20.02.2010).
24. Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 657 (capitol de Sándor Gardó); http://ro.wikipedia.org/

wiki/Economia_Rom%C3%A2niei#For.C5.A3a_de_munc.C4.83 (accesat la 20.02.2010).
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internaþionale, au fost însoþite de un transfer de tehnologie ºi de know-how, care a condus
la eficientizarea activitãþii economice. Productivitatea muncii a crescut semnificativ în
economia româneascã, marcând astfel o recuperare parþialã a decalajului faþã de media
Uniunii Europene, de la 28,2% din media EU25 în anul 2000 la 38,8% în 200625. O mare
parte a acestei creºteri s-a datorat dinamicii productivitãþii muncii din industrie, care în
2006 era de 1,54 ori mai mare decât în 200026. În multe întreprinderi industriale preluate de
mari companii internaþionale au fost realizate nu numai îmbunãtãþiri la nivelul strict al
producþiei, ci ºi la cel al desfacerii, inclusiv pe pieþele externe. Exemplul cel mai spectaculos
al dinamicii producþiei industriale dupã 2000 este probabil cel al Dacia-Renault27. Curând
dupã preluarea Uzinelor Dacia în 1999, Louis Schweitzer, la acea datã director general al
grupului Renault a anunþat planul de a realiza în România un automobil modern, sigur ºi mai
ales ieftin, destinat în primul rând consumatorilor din economiile emergente. Dupã aproape
cinci ani de proiectare, timp în care la Mioveni s-au produs doar versiuni îmbunãtãþite ale
mai vechilor modele Dacia 1300 ºi Dacia Nova (Dacia SuperNova ºi Dacia Solenza),
modelul Dacia Logan a fost prezentat la 2 iunie 2004 la Paris ºi a început sã fie vândut masiv
începând din 1 septembrie 2004. Succesul a fost spectaculos. Deºi obiectivul de preþ anunþat
iniþial (�Dacia de 5.000 euro�) nu a fost atins, preþul de vânzare pornind de la circa 5.800
euro, la care se adãugau dotãrile suplimentare, Dacia Logan i-a câºtigat pe consumatori atât
prin preþul mai mic decât al majoritãþii automobilelor similare, cât ºi prin siguranþã ºi
fiabilitate; pe de altã parte, deºi a inclus tehnologii de ultimã orã ale grupului Renault-
-Nissan, Dacia Logan a fost special adaptatã pentru condiþiile dificile din þãrile în curs de
dezvoltare, având un ºasiu mai înalt ºi suspensii special concepute pentru a face faþã unor
drumuri proaste, un motor capabil sã utilizeze carburanþi substandard ºi un sistem de aer
condiþionat adaptat la temperaturi mai extreme decât cele obiºnuite pentru automobilele
occidentale. În aceste condiþii, vânzãrile diverselor versiuni ale modelului Dacia Logan au
crescut de la 22.833 de automobile în ultimele patru luni ale anului 2004, la 135.184 în
2005, 184.472 în 2006, 230.294 în 2007, 257.013 în 2008 ºi 309.457 în 2009 (dintre care
aproape 270.000 au fost exportate, iar peste 200.000 s-au vândut în diverse þãri occidentale,
îndeosebi în Germania ºi în Franþa). Cum cererea era atât de mare, nu numai cã Dacia a
suspendat producþia modelelor mai vechi pentru a putea sã-ºi concentreze toate resursele pe
producþia de Dacia Logan, dar grupul Renault a început sã producã modelul Logan ºi la
fabrici din alte þãri ale lumii (Maroc, Rusia, Columbia, Iran, India, Brazilia ºi Africa de
Sud). Pe de altã parte, având în vedere faptul cã vânzãrile Dacia Logan au ajuns sã aibã un
rol tot mai important în strategia ºi realizãrile globale ale grupului Renault � mai ales în
contextul crizei economice mondiale începute în 2008, când vânzãrile majoritãþii modelelor
de automobile au scãzut, dar cele ale Dacia Logan au continuat sã creascã, stimulate ºi de
programele �rabla� din diverse þãri europene � locaþia din România a avut ºi ea de câºtigat.
Centrul Internaþional de Logisticã de lângã fabrica de la Mioveni, de unde se exportã atât
maºinile asamblate, cât ºi subansamblele trimise la celelalte fabrici Renault din întreaga
lume, este cel mai mare centru de acest fel din întreaga industrie automobilisticã mondialã.

25. Mureºan 2008: 431 (capitol de Virginia Câmpeanu). Creºterea a continuat ºi în 2007-2008,
astfel încât productivitatea muncii din România, raportatã de data aceasta le media EU27, a
crescut de la 39,2% în 2006 la 43,7% în 2007 ºi 46,6% în 2008 (INS 2009: 79).

26. AS 2008: 733.
27. Informaþiile referitoare la Dacia Logan au fost preluate din http://en.wikipedia.org/wiki/

Dacia_Logan, http://daciagroup.com/en/the-logan-project.html ºi http://daciagroup.com/
vanzari (accesate la 26.02.2010).
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Totodatã, în 2007, Renault a deschis în România un centru regional de inginerie, Renault
Technologie Roumanie (RTR), care funcþioneazã în trei locaþii (Bucureºti, pentru design),
Piteºti (probleme de asamblare ºi tren de rulare) ºi Titu (centru de testare). Printr-o
investiþie estimatã la peste 450 milioane de euro, acest centru este planificat sã ofere
aproape 3.000 de locuri de muncã ºi sã reprezinte o componentã majorã în activitãþile de
cercetare-dezvoltare ale grupului Renault la nivel mondial.

Creºteri importante s-au realizat ºi în alte ramuri industriale, mai ales în producþia de
bunuri de capital ºi bunuri de folosinþã îndelungatã28. Mai mult, dinamica industriei
propriu-zise a fost depãºitã de cea a serviciilor ºi de boomul construcþiilor29. Cum agricultura
nu a putut þine pasul cu aceste evoluþii, structura economico-socialã a României a continuat sã
se schimbe în direcþia creºterii ponderii serviciilor ºi chiar a unei relative reindustrializãri.

Tabelul V.3. Ponderea principalelor sectoare ale economiei în perioada de preaderare
  2000 2006 

% în populaþia ocupatã 41,4 30,5 Agricultura ºi 
silvicultura % în crearea PIB 11,1  7,8 

% în populaþia ocupatã 27,3 30,6 Industria ºi 
construcþiile % în crearea PIB 30,9 31,9 

% în populaþia ocupatã 31,3 38,8 Serviciile  
(inclusiv impozitele) % în crearea PIB 57,8 60,3 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PIB  

(% variaþie anualã) 
2,1 5,7 5,1 5,2 8,3 4,1 7,7 

Producþia industrialã  
(2000 = 100)) 

100 108,3 113,0 116,5 122,7 125,1 134,1 

ªomajul (%) 10,5 8,8 8,4 7,4 6,3 5,9 5,2 
Productivitatea muncii în 
industrie (2000 = 100) 

100 106,0 112,0 118,0 131,9 140,1 154,0 

28. INS 2009: 52.
29. INS 2009: 44.
30. Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 46 (capitol de Wilfried Heller); INS 2009: 18. De

observat faptul cã, pe ansamblul economiei, creºterea a fost realizatã de fapt numai în anii
2004-2006, anul 2003 reprezentând un minus absolut cu un total de numai 8,3 milioane de
persoane ocupate.

Surse: Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 46, 659 (capitole de Wilfried Heller ºi Sándor
Gardó); INS 2009: 18, 45.

De menþionat faptul cã scãderea forþei de muncã din agriculturã a fost cauzatã atât de
absorbirea unei pãrþi în noile locuri de muncã din servicii, industrie ºi construcþii, cât ºi
migraþiei la muncã în Occident ºi ieºirii din populaþia activã a unui numãr supraproporþional
de agricultori vârstnici. Totuºi, numãrul populaþiei ocupate a crescut pe ansamblul economiei
de la 8,6 milioane în 2000 la 9,3 milioane în 2006; creºterile cele mai importante au fost
realizate în servicii (peste 900.000), urmate de industrie (aproape 300.000) ºi construcþii
(204.000)30. Dincolo însã de aceste aspecte, bilanþul economic al României în perioada de
preaderare se prezintã remarcabil la majoritatea indicatorilor.

Tabelul V.4. România în perioada de preaderare � indicatori macroeconomici
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Surse: AS 2002: 449 (sumele în dolari SUA au fost convertite în euro cu ajutorul ratelor
medii anuale din http://www.measuringworth.org/datasets/exchangeglobal/result.php);

AS 2008: 140, 265, 732, 733, 772; Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 657 (capitol de
Sándor Gardó).

Pe baza acestor realizãri, România a reuºit sã realizeze o recuperare parþialã a decalajelor
economice care o despãrþeau de media Uniunii Europene. Vizibilã la o multitudine de
indicatori31, aceastã recuperare parþialã, care a continuat de altfel ºi în anii 2007-2008, este
deosebit de pregnantã la nivelul PIB/locuitor.

Inflaþia medie anualã  
(% diferenþã) 

45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 9,0 6,56 

Indicele salariului real 
(2000 = 100) 

100 105,0 107,5 119,1 131,7 150,5 164,0 

Exporturi  
(miliarde euro) 

11,3 12,7 14,7 15,6 18,9 22,3 25,8 

Importuri  
(miliarde euro) 

14,2 17,4 18,9 21,2 26,3 32,6 40,7 

Balanþa comercialã  
(miliarde euro) 

�2,9 4,7 �4,2 �5,6 �7,4 10,3 �14,9 

Aceste performanþe economice ºi mai ales succesele politice ale aderãrii la NATO ºi la
Uniunea Europeanã l-au îndemnat pe Vladimir Pasti sã aprecieze, nu fãrã o nuanþã
polemicã:

România ºi-a atins toate obiectivele pe care ºi le formulase în perioada de dupã
prãbuºirea comunismului; are un regim politic democratic ºi o societate în care
democraþia funcþioneazã; are economie de piaþã, adicã o economie bazatã pe pro-
prietate privatã ºi pieþe libere, iar aceasta este capabilã �sã funcþioneze�, adicã sã

31. Un studiu complex a realizat Virginia Câmpeanu în Mureºan 2008: 419-448.

Sursa: Eurostat.

Figura V.2. PIB/locuitor în România comparativ cu media Uniunii Europene
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asigure creºterea economicã. Este o componentã a lumii dezvoltate, democratice ºi
occidentale pentru cã face parte deopotrivã din NATO ºi Uniunea Europeanã ºi pentru
cã oamenii, mãrfurile, capitalurile, ideile ºi tehnologiile se pot miºca liber ºi fãrã
restricþii dinspre lumea dezvoltatã spre România, precum ºi dinspre România spre
lumea dezvoltatã.
Tranziþia a luat sfârºit! Drumul României dinspre comunism spre lumea occidentalã
s-a încheiat. România se aflã acum în lumea occidentalã, acolo unde ºi-a dorit.
Politicienii români pot sã se felicite ºi sunt îndreptãþiþi sã primeascã recunoºtinþa
populaþiei. Performanþa lor este cu totul excepþionalã.
[...] În România de astãzi, raporturile dintre stat ºi cetãþean sunt definite prin res-
pectarea drepturilor omului ºi protejate prin separarea, mãcar formalã ºi legiferatã, a
puterilor în stat ºi prin caracteristicile statului de drept.
[...] Comunitãþile locale au primit o autonomie de decizie, de resurse ºi de acþiune
inimaginabilã nu numai în timpul regimului comunist, dar oricând în istoria modernã
a statului român. [...]
Aceastã transformare politicã a fost însoþitã de o schimbare economicã la fel de
importantã. Privatizarea avuþiei statului ºi redistribuirea deciziei economice este cea
mai importantã dintre toate schimbãrile din economie. [...]
Aceste uriaºe schimbãri politice ºi economice au declanºat � ºi au fost susþinute de �
schimbãri sociale la fel de importante, chiar dacã numai unele dintre ele au fost
intenþionate. [...] Au apãrut noi mari grupuri sociale, precum þãranii proprietari de
pãmânt, [...] �întreprinzãtorii� ºi proprietarii de capital, managementul privat, �servitorii�
sau salariaþii angajaþi în slujba persoanelor individuale ºi acea categorie de �condotieri�
ai noii societãþi româneºti care sunt cel mai adesea înregistraþi fie ca �întreprinzãtori�,
fie ca self-employed, fie ca �manageri� sau �politicieni�, dar care, fãrã a fi în întregime
nici unii dintre aceºtia, absorb ºi controleazã o parte importantã a resurselor de orice
naturã ale societãþii.
Toate aceste schimbãri au fãcut ca România primei jumãtãþi a primului deceniu al mile-
niului III sã fie o societate net diferitã de cea comunistã, pe care a pãrãsit-o în 198932.

De fapt, chiar Vladimir Pasti este conºtient cã aceastã prezentare a realizãrilor, reale,
este doar jumãtatea plinã a paharului ºi cã România este departe de a fi trecut cu adevãrat
la o dezvoltare de tip occidental, având drept criteriu fundamental prosperitatea, înþeleasã în
sens larg, adicã incluzând nu numai dimensiunea economicã, ci ºi calitatea vieþii ºi a
funcþionãrii instituþiilor33.

Or, dacã politicienii ºi societatea în ansamblul sãu au dat dovadã de o remarcabilã
coerenþã ºi autodisciplinã în perioada de preaderare, când de altfel evoluþiile din România
au fost atent monitorizate de la Bruxelles, dupã asigurarea aderãrii a putut fi observatã o
relaxare periculoasã. Deºi anticipatã de mãsura introducerii cotei unice în locul impozitului
progresiv dupã alegerile din noiembrie-decembrie 2004, aceastã relaxare nu a fost anticipatã
pânã la sfârºitul anului 2006 nici mãcar de observatorii cei mai avizaþi. De exemplu, Sándor
Gardó, în 2006 referent pentru România ºi Bulgaria la Bank Austria Creditanstalt, afirma cã
�se poate conchide, cã disciplina bugetarã a guvernului, pusã de mai multe ori la probã în
ultimii ani, va fi continuatã în anii urmãtori graþie politicii economice orientate spre
stabilitate�34. În realitate, a urmat o �euforie a consumului� stimulatã de creºterea

32. Pasti 2006: 21-25.
33. Pasti 2006: 29-74.
34. Kahl, Metzeltin, Ungureanu 2006: 666 (capitol de Sándor Gardó).
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cheltuielilor statului. Vladimir Pasti leagã aceastã relaxare de slãbirea capacitãþii de control
a Fondului Monetar Internaþional dupã ce României i s-a recunoscut de cãtre Uniunea
Europeanã statutul de economie funcþionalã de piaþã, care era indispensabil pentru aderare,
ºi de coaliþia ad-hoc dintre politicienii români ºi capitalul occidental prezent în România,
interesat în creºterea vânzãrilor pe piaþa româneascã35. Potrivit analizei guvernatorului
Bãncii Naþionale, Mugur Isãrescu, intrarea masivã a unor capitaluri strãine ºi �compor-
tamentele exuberante privind activitatea de creditare în valute strãine� s-a combinat cu
politica fiscalã prociclicã �imprudentã� a guvernului, care a sporit cheltuielile bugetare în
perspectiva alegerilor din anii 2008-2009, conducând la creºterea consumului ºi ameninþând
sever echilibrele economice abia regãsite în perioada de preaderare36. Or, dacã aceste
echilibre au mai putut fi încã menþinute într-o oarecare mãsurã în anii de creºtere economicã
de pânã în 2008, în momentul în care România a fost afectatã de criza economicã mondialã
combinaþia dintre deficitul balanþei externe, deficitul bugetar ºi restrângerea determinatã de
crizã a unora dintre fluxurile financiare a devenit nesustenabilã.

Criza economicã mondialã s-a fãcut simþitã în România din a doua jumãtate a anului
2008. O parte din crizã a fost importatã, îndeosebi prin reducerea cererii externe, ca ºi prin
reticenþele ºi posibilitãþile mai reduse ale investitorilor strãini, o altã parte s-a datorat
derapajelor interne menþionate în paragraful anterior. Cum deficitul contului curent al
balanþei de plãþi externe atinsese 13,5% din PIB în 2007 ºi 12,3% în 2008, datoria externã
a sectorului privat sãrise la 45,6% din PIB, iar deficitul bugetar crescuse considerabil în
termeni absoluþi ºi se anunþa ameninþãtor pe viitor prin scãderea previzibilã a veniturilor din
cauza reducerii activitãþii într-o parte a economiei reale, precum ºi prin angajamentele
asumate anterior de creºtere a pensiilor ºi salariilor, guvernul de mare coaliþie PDL-PSD
instalat în decembrie 2008 a constatat cã marjele sale de manevrã sunt extrem de limitate ºi
a decis cã trebuie sã acþioneze mai întâi pentru reducerea deficitului extern atât în sectorul
public, cât ºi în sectorul privat, pentru evitarea unei posibile crize a ratei de schimb (din
septembrie 2008 ºi pânã în ianuarie 2009, leul a pierdut circa 20% din valoare în raport cu
principalele valute externe), ºi pentru evitarea unei crize financiare majore37. Un acord de
împrumut ºi asistenþã încheiat la 24 martie 2009 cu Fondul Monetar Internaþional, cu
Comisia Europeanã, cu Banca Mondialã ºi cu Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BERD), în virtutea cãruia România primea posibilitatea sã acceseze credite de
19,95 miliarde de euro, a oferit nu numai o garanþie pentru evitarea unui blocaj financiar,
dar ºi un plus de credibilitate în raport cu pieþele interne ºi internaþionale ºi un set de
constrângeri pentru a trece la ajustarea de fond a economiei româneºti. Politica financiarã
restrictivã a condus la reducerea spectaculoasã a deficitului de cont curent (potrivit datelor
provizorii anunþate de Banca Naþionalã, acesta a scãzut de la 16.157 milioane de euro în
2008 la 5.054 milioane de euro în 2009, graþie mai ales reducerii importurilor de bunuri cu
peste 12,3 miliarde de euro)38, dar a contribuit ºi la contracþia economiei, astfel încât se

35. Pasti 2006: 460-461.
36. Isãrescu 2009: 6-9. Date referitoare la creºterea veniturilor populaþiei, a câºtigurilor salariale,

a cheltuielilor populaþiei ºi a consumului în INS 2009: 25-34. Deficitul execuþiei bugetare a
administraþiei publice a crescut de la 3,34 miliarde RON în 2005 la 7,47 miliarde în 2006,
10,46 miliarde în 2007 ºi 27,94 miliarde în 2008 (dintre care 22,78 miliarde deficit realizat de
administraþia centralã a statului) (http://www.insse.ro/cms/rw/resource/tabele_edp_ro_oc-
tombrie_2009.xls?download=true, accesat la 25.02.2010).

37. Vezi analiza din Isãrescu 2009: 6-12. Pentru evoluþia ratei de schimb, http://www.cursbnr.ro/
arhiva-curs-bnr (accesat la 25.02.2010).

38. http://www.bnro.ro/page.aspx?prid=3872 (accesat la 25.02.2010).



479EPILOG

estimeazã cã produsul intern brut a scãzut în 2009 cu circa 7%39, ceea ce ar fi una dintre
scãderile cele mai severe din Uniunea Europeanã.

La începutul anului 2010, la nivel mondial încep sã se contureze perspectivele ieºirii din
crizã. Principalele economii din Uniunea Europeanã au început deja sã creascã, fãrã a fi
recuperat încã scãderea din 2008-2009. Aceasta înseamnã cã cererea externã va putea sã
(re)devinã un factor de antrenare pentru economia româneascã. De altfel, exporturile
României au rezistat relativ bine în 2009, scãzând cu doar 6,4 miliarde de euro, ºi au
început sã creascã din nou în ultimele luni ale acestui an; mai mult, potrivit analizei lui
Mihai Ionescu, secretar general al Asociaþiei Naþionale a Exportatorilor ºi Importatorilor
din România, criza a prilejuit reaºezarea ofertei româneºti de export, ramurile producãtoare
de bunuri cu valoare adãugatã ridicatã (automobile, medicamente, echipamente energetice
etc.) devansând industria petrolierã ºi siderurgia40. Dacã exporturile ar putea fi motorul
relansãrii economiei româneºti, în schimb perspectiva internã se anunþã mult mai dificilã.
Consumul intern, care stimulase economia în anii 2005-2008, nu mai poate juca acelaºi rol,
în primul rând din cauza constrângerilor financiare. De altfel, din cauza recesiunii, care a
condus la scãderea veniturilor, nivelul deficitului bugetar raportat la PIB a continuat sã
creascã în 2009, iar statul s-a vãzut pus în situaþia dificilã de a opta fie pentru amputarea
investiþiilor, fie pentru cea a cheltuielilor curente (dintre care o mare parte sunt cheltuieli
salariale ºi sociale). O mare problemã este supradimensionarea aparatului de stat, care a
fãcut ca sã sporeascã cheltuielile salariale de la 6% din PIB în 2004 la 9% din PIB la
sfârºitul anului 200841. O altã sursã de dificultãþi este creºterea considerabilã a numãrului
pensionarilor, care a condus la deteriorarea raportului dintre persoanele ocupate ºi cele
dependente, generând un deficit structural al bugetelor asigurãrilor sociale42. Ajustarea
acestor dezechilibre ocupã un rol central în Programul de guvernare pe anii 2009-201243,
dar se anunþã o întreprindere dificilã, atât din cauza slabei capacitãþi administrative a
statului, cât ºi din cauza unor rezistenþe sociale previzibile. În mãsura în care va fi realizatã,
aceastã ajustare necesarã va conduce în urmãtorii unu-doi ani la o tendinþã de comprimare
a consumului intern, care va întârzia procesele de apropiere a veniturilor ºi preþurilor din
România de cele din celelalte þãri ale Uniunii Europene44.

Aceste constrângeri ridicã mai multe probleme majore. Una este continuarea sau nu a
tendinþei de recuperare a decalajelor care despart România de media Uniunii Europene.
Aceastã tendinþã a fost semnificativã în anii 2000-200845, fiind alimentatã mai mult de
perspectiva aderãrii ºi de monitorizarea politicilor guvernului României de cãtre Comisia
Europeanã. Evident, aceste mecanisme de realizare a convergenþei nu vor mai avea aceeaºi
influenþã în viitor46, ceea ce înseamnã cã trebuie gãsite alte elemente care sã dinamizeze

39. http://www.fmi.ro/index.php?pid=142&presa&lg=ro (accesat la 25.02.2010).
40. http://www.romanialibera.ro/finante/a174332-aneir-criza-a-reasezat-exporturile-romaniei-in-

-2009-dacia-a-devenit-cel-mai-mare-exportator.html (accesat la 25.02.2010).
41. http://www.cdep.ro/pdfs/guv200912/ProgramGuvernare.pdf (accesat la 25.02.2010).
42. CPPARSD 2009: 83-95, 356-357.
43. http://www.cdep.ro/pdfs/guv200912/ProgramGuvernare.pdf (accesat la 25.02.2010).
44. INS 2009: 75.
45. Vezi supra figura V.2, precum ºi analiza din Mureºan 2008: 419-449 (capitol de Virginia

Câmpeanu).
46. Daniel Dãianu avertizase încã din 2002: �Dezbaterea actualã privind extinderea UE pare sã

includã o ipotezã (convingerea) mitizatã cã, dacã se îndeplinesc criteriile solicitate de Bruxelles,
realizarea de creºtere economicã rapidã ºi susþinutã ar deveni o consecinþã automatã, ceea ce
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economia ºi societatea româneascã. Care vor fi însã aceste �alte elemente�? Strategia
postaderare, adoptatã de guvern la începutul anului 2007, îºi propune în plan economic doar
crearea unui cadru favorabil dezvoltãrii prin modernizarea infrastructurii (transporturi, IT,
energie, mediu), dezvoltarea capitalului uman, promovarea cercetãrii-dezvoltãrii, consoli-
darea mecanismelor economiei de piaþã º.a.m.d.47; inutil de spus cã în cei trei ani care s-au
scurs de la adoptarea acestei Strategii, realitatea contrazice ideea cã acestea au fost veritabile
prioritãþi pentru statul român. Cum ºi programul de guvernare anunþat în decembrie 2009
cuprinde mai degrabã un catalog de dorinþe decât un set ferm de prioritãþi strategice48,
identificarea, prioritarizarea ºi valorificarea factorilor care sã sporeascã competitivitatea
economiei României ºi sã permitã recuperarea decalajelor faþã de celelalte þãri ale Uniunii
Europene rãmâne încã un deziderat al viitorului.

Ne poate ajuta experienþa celorlalte þãri în identificarea acestor factori? În principiu,
da, dar se cuvine sã observãm cã avansul în timp al celorlalte þãri postcomuniste care au
aderat la Uniunea Europeanã în 2004 este prea mic pentru a fi suficient în vederea unei
analize complete. Mult mai utilã este din acest punct de vedere experienþa celorlalte þãri care
erau relativ subdezvoltate în momentul aderãrii la Piaþa Comunã: Irlanda, Grecia, Spania
ºi Portugalia49. Per total, aceste þãri au evoluat relativ bine, deºi cu mari diferenþe între ele.
Irlanda a avut traiectoria cea mai reuºitã, promovând în grupul þãrilor celor mai prospere ºi
competitive, Spania a izbutit ºi ea sã se apropie semnificativ de media UE12 (ºi sã depãºeascã
medie UE27), în timp ce Grecia ºi Portugalia au avut evoluþii mai puþin concludente. Mai
mult, experienþa Portugaliei, care dupã 15 ani de relativã convergenþã (1986-2001) a început
apoi sã piardã teren în raport cu media Uniunii Europene, ºi mai ales cea a Greciei, care,
dupã începuturi mediocre în anii �80 ºi în prima parte a anilor �90, a cunoscut o convergenþã
spectaculoasã în 1996-2008 ºi a intrat în 2009 într-o crizã explozivã al cãrei preþ macro-
economic încã nu poate fi estimat, ne aratã faptul cã realizarea convergenþei nu este
ireversibilã. Pe de altã parte, deºi �aderarea la UE nu garanteazã succesul�50, ea oferã un
cadru favorabil, care apoi trebuie valorificat prin politici coerente ºi ferme. Daniel Dãianu
sintetiza astfel învãþãmintele pe care România le poate trage din experienþa celorlalte þãri
care au aderat la Uniunea Europeanã, ca ºi din teoriile existente cu privire la problema
recuperãrii decalajelor economice:

Experienþa mondialã aratã cã �ajungerea din urmã� (convergenþa-beta) reclamã rate
înalte de economisire ºi investiþii, îmbunãtãþirea continuã a standardelor educaþionale
ºi a forþei de muncã (capitalul uman), ameliorarea neîncetatã a competitivitãþii, un
nivel tolerabil de încordare socialã (o coeziune socialã apreciabilã); ºi, cel mai
important, cere o creºtere constantã rapidã a productivitãþii totale a factorilor de

ar permite reducerea decalajelor economice faþã de Europa bogatã într-un viitor previzibil�
(Dãianu, Vrânceanu 2002: 288). Limitele creºterii generate de perspectiva aderãrii au fost
evidenþiate ºi de László Csaba pentru ansamblul þãrilor postcomuniste din Europa Centralã ºi
Rãsãriteanã (Csaba 2005: 160-181).

47. http://x.gov.ro/obiective/200701/strategie_post_aderare2a.pdf (accesat la 25.02.2010).
48. http://www.cdep.ro/pdfs/guv200912/ProgramGuvernare.pdf (accesat la 25.02.2010).
49. O analizã în Mureºan 2006: 279-322 (capitol de Cornel Albu, Virginia Câmpean, Eugen

Andreescu ºi Petre Prisecaru). În ceea ce mã priveºte, am luat în discuþie aceastã problematicã
în mai multe comunicãri þinute începând din iunie 2006 ºi am organizat pe aceastã temã
secþiunea G10 la congresul mondial de istorie economicã de la Utrecht din august 2009 (http://
www.wehc2009.org/programme.asp?day=5&time=10 ).

50. Mureºan 2006: 283 (capitol de Cornel Albu).



481EPILOG

producþie � care, la rândul ei, depinde de creºterea înaltã a productivitãþii muncii. ªi
nu este clar deloc dacã vorbele �magice� ale reformelor (liberalizare, privatizare,
deschidere) sunt suficiente pentru a da rãspuns ferm la aceastã provocare. Cât priveºte
problema instituþiilor adecvate, care sã favorizeze creºterea economicã, construcþia
acestora necesitã timp51.

Investiþii, capital uman, coeziune socialã, productivitate, instituþii � iatã un set clar
de prioritãþi, formulat încã din 2002.

În ce mãsurã vor deveni aceste prioritãþi cu adevãrat elemente unghiulare ale politicilor
economice din urmãtorii ani este o întrebare cu rãspuns deschis, ºi aceasta dincolo de
eventualele declaraþii pozitive ale unora sau altora dintre factorii politici.

Înainte de a încheia, se cuvine sã discutãm însã un aspect: calitatea instituþiilor52.
Aceastã problemã a ocupat un rol important pe agenda publicã din 2009-2010, devenind o
temã în campania pentru alegerile prezidenþiale (�reforma statului�)53, precum ºi în pro-
gramul de guvernare (�reforma sustenabilã a sectorului public ºi eficientizarea acestuia�)54.
În actuala conjuncturã de austeritate financiarã, aceasta se traduce în primul rând prin
reducerea dimensiunilor ºi a ponderii financiare a aparatului de stat. În mod categoric, o
asemenea reducere este o necesitate urgentã ºi absolutã, pentru cã supradimensionarea
aparatului de stat ameninþa întregul echilibru economico-social. �Reforma statului� nu se
reduce însã la aceasta, iar experienþa statelor europene care au reuºit pe calea dezvoltãrii
economice aratã cã succesul nu poate fi obþinut prin trecerea la un �stat minimal�, ci prin
edificarea unui stat mai �suplu�, dar eficient, capabil sã modeleze realitatea potrivit
obiectivelor pe care ºi le propune în urma unui proces democratic de formare a voinþei
politice. În acest scop, va fi nevoie de îmbunãtãþirea parametrilor de funcþionare a instituþiilor
statului. O asemenea îmbunãtãþire cere coerenþã, consecvenþã ºi gândire aplicatã, dar poate
implica uneori ºi un surplus de resurse financiare ºi umane. Este îndoielnic cã statul român
va dispune de aceste resurse atât timp cât va dura actuala crizã. Desigur, chiar ºi în actuala
conjuncturã ar putea exista mijloace pentru un numãr restrâns de prioritãþi, dar capacitatea
administrativã limitatã a statului reprezintã un factor care împiedicã selectarea prioritãþilor
ºi aplicarea unor politici proactive. De aceea, este de aºteptat ca îmbunãtãþirea parametrilor
de funcþionare a instituþiilor publice sã aibã ºanse mai bune de realizare dupã relansarea
creºterii economice. Actuala crizã va trebui însã folositã pentru �degresarea� aparatului de
stat ºi pentru pregãtirea conceptualã ºi tehnicã a reformelor instituþionale ce trebuie
implementate.

Din acest punct de vedere, ca ºi din altele, în pofida multor �dependenþe de cale�,
viitorul este deschis.

51. Dãianu, Vrânceanu 2002: 289.
52. Deºi în paragraful urmãtor discuþia se va concentra asupra instituþiilor publice, instituþiile

relevante pentru dezvoltarea economicã nu se reduc la acestea, ci au o sferã de cuprindere mult
mai largã. Dintre lucrãrile clasice aparþinând curentului new institutional economics, amintim
acum North 1990 ºi Acemolu 2009. Pentru reforma statului în þãrile postcomuniste ºi faptul
cã aceasta include nu doar consolidarea capacitãþii organelor centrale, ci ºi devoluþia de
autoritate ºi atribuþii spre nivelurile local ºi regional ºi spre agenþii semipublice, vezi ºi
concluziile din Bafoil 2006: 521-540.

53. De remarcat faptul cã o singurã cãutare pe Google a sintagmei �reforma statului� a anunþat
1.150.000 de rezultate (http://www.google.ro/search?hl=ro&source=hp&q=reforma+statului
&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq, accesat la 25.02.2010).

54. http://www.cdep.ro/pdfs/guv200912/ProgramGuvernare.pdf (accesat la 25.02.2010).
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În loc de concluzii. Înapoiere, decalaje
ºi convergenþe � cinci secole de experienþe europene

La capãtul unui excurs atât de lung, concluziile trebuie sã fie scurte. De altfel, unele
concluzii au fost enunþate ºi la sfârºitul fiecãrui capitol ºi nu are rost sã fie repetate aici.

Cele cinci secole de experienþe istorice europene pe care le-am avut în vedere au
evidenþiat faptul aºteptat cã, per ansamblu, a prevalat tendinþa spre divergenþa nivelurilor
de dezvoltare economicã. Altfel spus, decalajele au crescut de-a lungul celor mai multe
perioade istorice, ceea ce înseamnã cã unele þãri ºi regiuni au devenit mai bogate, iar altele,
care din diverse motive au ratat dezvoltarea, au devenit relativ mai sãrace. La nivelul de
ansamblu al continentului, tendinþa spre o anumitã convergenþã a prevalat doar în epoca
postbelicã, dar aceastã convergenþã a fost întreruptã pentru o parte a Europei de criza
structuralã a sistemului socialist ºi de colapsul regimurilor comuniste. Tendinþa spre
convergenþã (�ajungere din urmã�) a fost reluatã ºi pentru aceste þãri dupã ce ele au depãºit
avatarurile restructurãrii din prima fazã a tranziþiei postcomuniste, a fost din nou întreruptã
de criza economicã din 2008-2010, ºi acum este greu de anticipat în ce mãsurã ºi când va
redeveni realitate.

Performanþa diferitelor þãri a fost extrem de diversã. Factorii care au influenþat
aceastã performanþã � ºi mai ales ierarhia lor � au diferit de la o epocã la alta. Însemnãtatea
unora a putut creºte în anumite perioade istorice ºi scãdea în altele, dupã cum unii au contat
mai mult pentru unele dintre þãri ºi mai puþin pentru altele. Factorii luaþi în discuþie la
început � geografia, religia, statalitatea ºi conjuncturile economice � au avut un rol mai
degrabã modest (deºi nu absent cu totul, dupã cum o dovedeºte impactul foarte grav al
depresiunii agricole în timpul epocii interbelice), cu totul eclipsat de alþi factori, deseori
aflaþi într-o semnificativã intercondiþionare, cum ar fi productivitatea muncii, acumulãrile
la nivelul capitalului uman, structura socialã, gradul de urbanizare, nivelul investiþiilor,
schimbãrile structurale în economie ºi societate, instituþiile, deciziile de alocare a resurselor,
formele de integrare în ansambluri economice mai largi etc.

Desigur, putem încerca sã generalizãm ºi sã grupãm mai mulþi factori într-o singurã
categorie � aºa cum face Daron Acemoðlu atunci când include în categoria tehnologie nu
doar tehnicile de producþie, ci ºi nivelurile de cunoaºtere ºi eficienþa organizãrii activitãþii
economice1 �, dar ne putem întreba dacã un asemenea demers de a defini anumite tipuri
ideale are utilitate analiticã practicã ºi dacã nu serveºte mai degrabã pentru a legitima
forme simplificate ºi relativ ideologizate de conceptualizare a istoriei economice. Un alt
exemplu în acest sens este reprezentat de recenta sintezã a lui Douglass C. North, John

1. Acemolu 2009.
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Joseph Wallis ºi Barry R. Weingast despre ordinile sociale care au existat de-a lungul
istoriei. Pornind de la ideea cã în întreaga existenþã a omenirii au existat doar trei tipuri
esenþiale de societãþi � �ordinea culesului� (societãþile de vânãtori-culegãtori), �ordinea
accesului limitat sau al statului natural� ºi �ordinea bazatã pe accesul liber� (�open access
order�) �, ei considerã cã doar ultimul tip a reuºit sã asigure o dezvoltare semnificativã ºi
durabilã a societãþii, în timp ce societãþile care au continuat sã funcþioneze în sistemul
�accesului limitat� au rãmas sensibil mai sãrace ºi mai inechitabile decât celelalte2. Potrivit
acestei taxonomii, elementul central al ordinii bazate pe accesul liber este caracterul
impersonal al relaþiilor sociale, politice ºi economice:

În ordinile accesului liber care au apãrut în timpul celei de-a doua revoluþii sociale,
relaþiile personale încã mai conteazã, dar categoriile impersonale de indivizi, deseori
numiþi cetãþeni, interacþioneazã în arii largi ale comportamentului social fãrã a avea
nevoie sã (re)cunoascã identitatea individualã a partenerilor lor. Identitatea, care în
statele naturale este inerent personalã, ajunge în ordinile bazate pe accesul liber sã fie
definitã ca un set de caracteristici impersonale. Posibilitatea de a forma organizaþii
susþinute de societate în ansamblul sãu este deschisã pentru oricine care îndeplineºte
un set de criterii minimale ºi impersonale. Ambele tipuri de ordine socialã au
organizaþii publice ºi private, dar statele naturale limiteazã accesul la aceste organizaþii
în timp ce societãþile accesului liber nu impun asemenea limitãri3.

Pornind de la acest element central, cei trei autori definesc �ordinea accesului limitat�
ºi �ordinea accesului liber� în opoziþie una cu alta. Astfel, în timp ce �ordinea accesului
limitat� are drept caracteristici faptul cã acestea au economii cu creºtere lentã ºi vulnerabile
la ºocuri, sisteme politice lipsite de consimþãmântul generalizat al celor guvernaþi, un numãr
relativ mic de organizaþii, aparate guvernamentale relativ mici ºi centralizate, precum ºi
relaþii sociale organizate pe baza liniilor personale, incluzând privilegii, ierarhii sociale,
legi aplicate inegal, drepturi de proprietate nesigure ºi conºtiinþa faptului cã nu toþi indivizii
sunt egali, �ordinea accesului liber� are urmãtoarele trãsãturi esenþiale:

1. Dezvoltarea politicã ºi economicã.
2. Economii care cunosc mult mai puþine experienþe de creºtere negativã.
3. Societãþi civile bogate ºi vibrante cu o multitudine de organizaþii.
4. Aparate guvernamentale mari, mai descentralizate.
5. Relaþii sociale impersonale larg rãspândite, incluzând domnia legii, drepturi de

proprietate sigure, echitate ºi egalitate � toate aspectele unui tratament egal pentru
toatã lumea4.

Asemenea tipuri ideale sunt desigur cazuri extreme, în cadrul cãrora majoritatea socie-
tãþilor reale se încadreazã mai degrabã parþial. Demersul lui North, Wallis ºi Weingast are
desigur meritul de a atrage atenþia asupra impactului economic al unora dintre componentele
modernitãþii, precum ºi de a construi o teorie coerentã a tranziþiei de la �ordinea accesului
limitat� la �ordinea accesului liber�, punând accentul pe faptul cã aceasta are douã etape ºi
presupune depãºirea a trei praguri:

Tranziþia are astfel douã stadii. Mai întâi, un stat natural trebuie sã dezvolte aran-
jamente instituþionale care sã permitã elitelor sã creeze posibilitatea unor relaþii

2. North, Wallis, Weingast 2009: 2-13.
3. North, Wallis, Weingast 2009: 2.
4. North, Wallis, Weingast 2009: 11-12.
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impersonale în rândurile lor. Apoi, tranziþia propriu-zisã începe când coaliþia dominantã
gãseºte cã este în interesul elitelor sã extindã schimburile impersonale în interiorul
elitei ºi instituþionalizeazã accesul liber al elitelor la organizaþii, creând efectiv condiþii
de acces liber pentru elite. Noi numim condiþiile care pot apãrea într-un stat natural ºi
care permit relaþii impersonale în rândurile elitelor condiþii-prag (doorstep conditions).
Condiþiile-prag reprezintã sprijinul instituþional ºi organizaþional pentru schimburi
impersonale crescânde, precum ºi instituþii consecvente cu logica statului natural care
pot fi folosite în tranziþie pentru a sprijini ordinile de acces liber.
Cele trei condiþii-prag sunt:
condiþia-prag 1: ordinea de drept pentru elite;
condiþia-prag 2: forme �perpetue� (perpetually lived) ale organizaþiilor publice ºi
private ale elitelor, incluzând statul însuºi;
Condiþia-prag 3: control politic consolidat asupra forþei militare.
Combinate, condiþiile prag creeazã un mediu în care relaþiile impersonale în rândurile
elitelor sunt posibile5.

North, Wallis ºi Weingast exemplificã apoi desfãºurarea unor asemenea tranziþii pe
cazurile concret-istorice ale Marii Britanii, Franþei ºi Statelor Unite6. Ei ajung la concluzia
cã ingredientele, paºii ºi instituþiile tranziþiei au putut varia, dar esenþial a fost sensul
general al trecerii la �accesul liber�. Ne poate ajuta o asemenea teorie sã înþelegem de ce
Serbia ºi România au rãmas relativ subdezvoltate în context european, în timp ce Danemarca
ºi Irlanda au reuºit în anumite etape istorice sã realizeze strãpungerea de la relativa
subdezvoltare la statutul de þãri prospere, cu o economie dinamicã? Sau, în altã ordine de
idei, confirmã exemplele de succes prezentate de noi însemnãtatea factorilor ºi carac-
teristicilor din modelul lui North, Wallis ºi Weingast?

Rãspunsul nu este univoc. Evident, putem detecta caracteristici ale �ordinii accesului
limitat� în Serbia ºi România ºi putem sã apreciem cã acestea au contribuit la compromiterea
ºanselor de dezvoltare a acestor societãþi, dar este mai greu sã evaluãm cât de mult au contat
ele în eºecurile concret-istorice ale acestor þãri. Pe de altã parte, experienþele Danemarcei
în secolul al XIX-lea ºi a Irlandei în secolul XX confirmã extinderea participãrii la drepturi
pentru pãrþi tot mai largi ale societãþii ºi depãºirea celor trei condiþii-prag, dar ºi relativa lor
neînsemnãtate în contextul general al succesului acestor þãri (de exemplu, problema con-
trolului politic asupra forþei militare nu s-a pus într-un mod acut în nici una dintre cele douã
situaþii studiate de noi, deºi evident un derapaj în aceastã privinþã ar fi putut reprezenta un
factor de perturbare a ºanselor de dezvoltare economicã). Cu alte cuvinte, condiþiile-prag
definite de North, Wallis ºi Weingast au fost necesare, dar nu suficiente pentru succesul
în dezvoltarea economicã.

Atunci, decât sã încercãm mereu sã vedem în ce mãsurã elemente ale teoriei se pot
regãsi în situaþiile concret-istorice, poate cã este util demersul invers, acela de a vedea ce
elemente cu un anumit grad de generalitate pot fi evidenþiate pe baza studiului experienþelor
concret-istorice. Experienþa celor patru þãri studiate de noi confirmã faptul cã strãpungerea
pe calea dezvoltãrii, adicã �ajungerea din urmã� sau chiar �depãºirea� þãrilor dez-
voltate este posibilã, dar nu frecventã în istorie. Asemenea strãpungeri au realizat
Danemarca în 1885-1914 ºi Irlanda în 1987-2007. Ele nu au izbutit nici în România
interbelicã, nici în Irlanda anilor �30, nici în România socialistã. Cele douã exemple de

5. North, Wallis, Weingast 2009: 26.
6. North, Wallis, Weingast 2009: 213-240.
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succes evidenþiazã cã asemenea strãpungeri au necesitat timp. �Ajungerea din urmã� a
durat mai multe decenii ºi a fost pregãtitã de transformãri începute cu mult timp înainte. În
Danemarca, aceste transformãri sociopolitice ºi economice au început prin reformele agrare
din ultimele douã decenii ale secolului al XVIII-lea, iar acumulãrile lente care au permis
succesul dezvoltãrii au fost realizate treptat de-a lungul întregului secol XIX-lea, în Irlanda
transformãrile au devenit posibile abia prin schimbarea de politicã economicã de la sfârºitul
anilor �50 ºi prin deschiderile din timpul prim-ministeriatului lui Seán Lemass. Cu alte
cuvinte, dacã strãpungerea propriu-zisã a fost realizatã în câteva decenii, perioada trans-
formãrilor pregãtitoare a fost încã mai lungã, de circa un secol în cazul Danemarcei ºi de
circa trei decenii în cel al Irlandei.

Aceste constatãri confirmã observaþia lui Derek Aldcroft cã nici în Occident în ansamblul
sãu dezvoltarea nu s-a realizat �peste noapte�, cã �nu a avut loc o revoluþie bruscã, ci un
proces lent de adaptare a structurilor de stat ºi a instituþiilor la nevoile societãþii în procesul
modernizãrii�, iar faptul cã acestea �au evoluat gradual ºi eratic de-a lungul mai multor
secole [...] este parþial cheia succesului lor ºi o lecþie pentru alþii�7. O observaþie similarã
fãcea Daniel Dãianu pornind de la experienþa ratatã a dezvoltãrii României socialiste:
�existã o vitezã-limitã a ritmului de ridicare a gradului de complexitate tehnologicã a
aparatului de producþie, determinatã de «curba de învãþare» a forþei de muncã, stocul de
resurse manageriale ºi structura calitativã a factorilor de producþie�8. Avertismentul pentru
þãrile mai puþin dezvoltate este categoric: multe dintre ele, dorind sã realizeze strãpungerea
pe calea dezvoltãrii ºi �ajungerea din urmã� în orizonturi de timp nerealist de scurte,
�adoptã politici menite sã realizeze imposibilul, adicã sã elimine decalajul de dezvoltare în
orizontul de timp al unor [puþine � BM] decenii deºi sistemele lor economice ºi politice nu
sunt în situaþia de a produce rezultatele respective. În consecinþã, multe dintre aceste
eforturi se terminã dezastruos�9. Desigur, s-ar putea spune cã este comod sã îndemni la
rãbdare din poziþia de cetãþean al unor þãri dezvoltate economic. Dincolo însã de aceastã
observaþie, trebuie sã recunoaºtem faptul cã experienþa þãrilor studiate de noi care au reuºit
în depãºirea subdezvoltãrii economice relative este categoricã: strãpungerea a durat circa
o generaþie, iar pregãtirea strãpungerii cel puþin încã o generaþie (sau chiar mai multe,
în cazul Danemarcei).

Înainte de a discuta implicaþiile acestor ritmuri pentru orizonturile de aºteptare ale
indivizilor, se cuvine sã mai observãm câteva elemente în legãturã cu experienþele de succes
din Danemarca ºi Irlanda. În nici unul dintre aceste cazuri, perioadele de �ajungere din
urmã� ºi de �depãºire� nu au necesitat o conducere politicã �genialã� ºi nici mãcar
deosebit de creativã sau superperformantã. Exemplul Danemarcei, a cãrei adaptare la
conjunctura defavorabilã pe plan mondial din anii 1873-1895 a fost facilitatã de incapacitatea
factorilor politici de a promova o trecere la protecþionism în favoarea producãtorilor de
cereale, este pilduitor pentru faptul cã succesul economic a fost posibil ºi în condiþiile unei
guvernãri foarte pedestre. ªi lucruri similare s-ar putea spune ºi despre multe dintre
guvernele irlandeze din perioada �tigrului celtic�. Mai degrabã a fost nevoie de viziune
politicã ºi de curajul unor reforme radicale la începutul fazei de pregãtire a strãpungerii,
cum a fost cazul reformelor agrare din Danemarca anilor 1780 ºi 1790 sau cel deschiderii
economice, atragerii capitalului strãin ºi recuperãrii în planul educaþiei iniþiate în Irlanda în
timpul prim-ministeriatului lui Seán Lemass (1959-1966). Nu a fost nevoie nici mãcar de

7. Aldcroft, Catterall 1996: 16 (capitol de Derek Aldcroft).
8. Dãianu 1999: 104.
9. Aldcroft, Catterall 1996: 19 (capitol de Derek Aldcroft).
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concepte geniale, de planuri complexe ºi sofisticate gândite de intelectuali, deºi, atunci când
acestea au existat, ele desigur n-au dãunat; a fost nevoie mai degrabã de un ºir lung de
contribuþii punctuale la mai bunul mers al instituþiilor ºi economiei, realizate în spiritul
cultului pentru lucrul bine fãcut. A fost nevoie de un spirit precumpãnitor pragmatic10 ºi de
ceea ce evoca regretatul Alexandru Duþu în 1997 sub sintagma �România severã�, �niºte
oameni serioºi care-ºi vãd de treabã, ºi-ºi fac datoria, îºi asumã obligaþii pe care le duc la
bun sfârºit cu discreþie ºi-ºi împlinesc vocaþia, plini de rãspundere�11. A fost deci nevoie de
acumulãri realizate în timp, nu numai în ceea ce priveºte funcþionarea întreprinderilor ºi a
economiei în ansamblul sãu, ci ºi în bunul mers al instituþiilor, ºi mai ales al instituþiilor
�intermediare�, care �nu numai sunt plasate la mijloc, între macro- ºi microcâmpul unui
sistem ierarhic, ci îºi asumã în acelaºi timp un rol efectiv de mijlocire între [sus] ºi [jos] (ºi
strãpung astfel sistemul ierarhic[al aparatului de stat]�12. Dezvoltarea instituþiilor înseamnã
acumularea de capital social, dupã cum ameliorarea productivitãþii depinde nu numai de
instituþii, ci ºi de îmbunãtãþirea stocului de cunoºtinþe al forþei de muncã, adicã de
acumularea de capital uman. Nu în cele din urmã, exemplul danez ºi cel irlandez ne aratã
ºi faptul cã pentru pregãtirea ºi apoi realizarea strãpungerii spre statutul de þarã dezvoltatã
a fost nevoie de evitarea polarizãrilor sociale prea accentuate13. Aici trebuie subliniat
foarte clar cã imperativul evitãrii polarizãrilor sociale prea accentuate nu înseamnã un
egalitarism extrem ºi nici cocoloºirea indivizilor ºi organizaþiilor care se opun eficientizãrii
activitãþii economice ºi sociale; de altfel, sistemul relaþiilor de muncã din Danemarca este �
aºa cum s-a vãzut în capitolul IV.3.1 � caracterizat prin flexibilitatea relaþiilor de muncã,
adicã prin posibilitatea pe care o au angajatorii de a-i licenþia rapid pe angajaþi ºi nici în
Irlanda ultimelor decenii nu poate fi vorba despre o îngrãdire prea mare a capitalului în
relaþiile cu forþa de muncã. Evitarea polarizãrilor sociale implicã însã o anumitã grijã
concretizatã în politici economice ºi sociale specifice pentru ca întreaga societate (sau
mãcar cea mai mare parte a ei) sã poatã participa la progres ºi sã poatã beneficia de roadele
creºterii economice.

Exemplele Danemarcei ºi Irlandei aratã cã a mai fost nevoie de asemenea de deschiderea
gradualã ºi controlatã spre circuitele economice supranaþionale, europene ºi/sau mon-
diale. Strãpungerea a presupus procese de integrare în diviziunea internaþionalã a muncii ºi
valorificarea economiilor de scalã derivate din specializare ºi producþia pentru export. Ea a
presupus acomodarea cu exigenþele capitalului transnaþional ºi organismelor internaþionale.

10. Asupra acestui aspect atrãgea atenþia Lazãr Vlãsceanu atunci când deplângea faptul cã în
analizele intelectuale româneºti asupra problematicii dezvoltãrii au prevalat �mimetismul
occidentalizant ºi detaºarea de problemele reale, efective, prin refugiul în cultura «rafinatã» ºi
ideologia opoziþiilor ireconciliabile�, ºi avertiza cã �fãrã centrarea pe producþie ºi pe tehno-
logiile specifice vremurilor actuale, dezvoltarea ajunge sã fie suspendatã în ideologie, iar
subdezvoltarea ºi periferializarea noastrã în Europa vor deveni ºi mai accentuate� (Vlãsceanu
2001: 76, 125).

11. Duþu 2009: 131.
12. Sundhaussen 1994b: 47-48.
13. La acest aspect se referea Daniel Dãianu atunci când sublinia imperativul menþinerii unui

�nivel tolerabil de încordare socialã (o coeziune socialã apreciabilã)� (Dãianu, Vrânceanu
2002: 289). La rândul sãu, Derek Aldcroft critica sever situaþiile în care politicile fiscale ºi
redistributive ale statului �tind sã favorizeze o micã minoritate pe seama majoritãþii populaþiei
[...] ºi sã întãreascã o distribuþie deja foarte inegalã a veniturilor ºi avuþiei�, astfel încât
�guvernarea este prin ºi pentru grupurile elitare� (Aldcroft, Catterall 1996: 19 � capitol de
Derek Aldcroft).
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Ambele cazuri studiate de noi, cel al Irlandei în ultimele decenii ale secolului XX poate încã
mai clar decât cel al Danemarcei în secolul al XIX-lea, au fost, pentru a folosi sintagma lui
Immanuel Wallerstein, �promovare prin invitaþie�14.

Care sunt perspectivele þãrilor europene încã mai puþin dezvoltate (�rãmase în
urmã� sau �înapoiate�)? Ce putem deduce pe baza experienþelor a cinci secole de istorie
ºi a cazurilor de succes pe care le-am studiat?

În ceea ce priveºte România, condiþiile pentru �promovarea prin invitaþie� existã, dar
aceasta nu înseamnã automat cã ele vor fi ºi valorificate. Experienþa anilor 2000-2008 a
arãtat cã o anumitã convergenþã este posibilã, fiind de presupus cã tendinþa de apropiere de
media nivelurilor de dezvoltare din þãrile Uniunii Europene va fi reluatã la 1-2 ani dupã
depãºirea crizei economice actuale. Pânã la un nivel de 50-60% din PIB/locuitor al UE27,
aceastã convergenþã se poate realiza mai ales prin valorificarea diferenþelor dintre nivelul
general al salariilor din România ºi cel existent în celelalte þãri ale Uniunii Europene. Apoi,
însã, pentru o veritabilã �ajungere din urmã� va fi nevoie de o upgradare a mixului de
activitãþi economice, de îmbunãtãþirea semnificativã a funcþionãrii instituþiilor, de acumulãri
la nivelul capitalului uman ºi de politici sociale mai incluzive. În ce mãsurã România va ºti
sã se pregãteascã din timp pentru trecerea la noua etapã este încã o chestiune deschisã.

Relativ bune sunt ºi perspectivele pe termen mediu pentru Serbia, mai ales dacã aceasta
va reuºi sã gestioneze într-un interval de timp rezonabil, de mai puþin de un deceniu,
problema aderãrii la Uniunea Europeanã.

Totul va depinde însã, atât pentru România, cât ºi pentru Serbia, ºi de evoluþiile
generale ale Uniunii Europene. În pofida scepticismelor care ºi-au fãcut loc ceva mai
puternic în ultimii ani, Uniunea Europeanã este, din perspectiva istoriei, o poveste de foarte
mare succes. Uniunea Europeanã a reuºit nu numai sã reuneascã foºti adversari ºi sã
contribuie astfel la dezvoltarea în sens paºnic a Europei, ci ºi sã ofere un cadru favorabil
pentru dezvoltarea economicã a þãrilor membre. Moneda euro, a cãrei introducere a fost
privitã de multã lume cu scepticism sau chiar cu ostilitate, s-a dovedit un factor de stabilitate
în timpul crizei economice mondiale din 2007-2010, iar posibilitatea ca situaþia financiarã de
crizã acutã din Grecia sã dezechilibreze întreaga zonã euro este extrem de redusã. Altele
sunt riscurile reale pentru dezvoltarea în continuare a Uniunii Europene. Aceste riscuri þin
în mai micã mãsurã de derapajele financiare ale unora dintre state în contextul crizei ºi mai
mult de procesul inevitabil de îmbãtrânire a populaþiei ºi de rigiditãþile instituþionale (mai
ales în domeniul relaþiilor de muncã ºi în dezvoltarea activitãþilor de cercetare-dezvoltare).
Aceºti factori contribuie la scãderea relativã a competitivitãþii economiilor europene la nivel
global, ceea ce, dacã actualele tendinþe se vor menþine timp mai îndelungat, poate conduce
la situaþia în care Europa sã devinã o zonã cu dezvoltare medie, surclasatã de economiile
mai dinamice ale Asiei Rãsãritene ºi ale Statelor Unite. Or, pentru România, ca ºi pentru
celelalte state membre, nu este indiferent dacã Uniunea Europeanã va fi unul dintre liderii
economici la nivel mondial sau doar o curte din spate relativ subdezvoltatã a unei economii
mondiale axate în jurul Oceanului Pacific, având drept poli China ºi/sau Statele Unite. De
aceea, va fi în interesul noilor membri, inclusiv al României, sã acþioneze pentru conso-
lidarea eficienþei instituþionale a Uniunii Europene, pentru pãstrarea dinamicii acesteia, atât

14. Wallerstein 1979: 80-81. De remarcat cã nici în cazul acestor þãri, nici în cel al altora din
Europa, strãpungerea nu a fost realizatã prin strategii de izolare, de realizare a auto-suficienþei
sau de substituire a importurilor, deºi aceasta din urmã a putut avea un rol pozitiv fie în etapa
pregãtirii �ajungerii din urmã�, fie în anumite momente de consolidare dupã atingerea statutului
de þarã dezvoltatã economic.
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prin extindere ºi încorporarea unor þãri cu potenþial de dezvoltare, cât ºi prin adâncirea
integrãrii, astfel încât UE sã poatã fi un actor coerent ºi puternic în plan mondial.

Un penultim aspect � o mare parte din analiza noastrã a fost axatã pe performanþa
economicã a diferitelor þãri mãsuratã prin intermediul evoluþiei produsului intern brut pe
locuitor. Destui economiºti, sociologi ºi filosofi avertizeazã asupra faptului cã o asemenea
insistenþã reflectã o viziune simplistã asupra funcþionãrii societãþilor umane ºi cã ar trebui
sã luãm în considerare ºi alte componente ale bunãstãrii, cum ar fi calitatea vieþii, nivelurile
subiective de satisfacþie ºi costurile ascunse ale dezvoltãrii economice de tip capitalist.
Discutând tendinþele din anii �80 de a relativiza creºterea PIB în rolul sãu de criteriu al
performanþei economice, Moses Abramowitz arãta cã �atunci când produsul pe locuitor a
ajuns sã fie mare, iar populaþiile numeroase ºi tot mai concentrate, costurile nemãsurate ale
creºterii au devenit mult mai importante�15. Moses Abramowitz s-a ferit sã ia atitudine între
cele douã tipuri de poziþii, deºi a argumentat asupra faptului cã sporul de bunuri ºi servicii
devenite accesibile a extins marjele de opþiune ale indivizilor ºi comunitãþilor umane16. În
acest spirit, putem spune cã, pânã când se va ajunge la o saturaþie din punctul de vedere
al disponibilitãþii bunurilor ºi serviciilor, este probabil inevitabil ca preocuparea pentru
dimensiunea cantitativã a performanþei economice sã prevaleze asupra considerentelor
þinând de calitate ºi/sau sustenabilitate.

Pe de altã parte, dacã am cãzut de acord asupra faptului cã actualele decalaje economice
s-au acumulat în timp ºi cã depãºirea �rãmânerii în urmã� va necesita în cel mai bun caz
câteva decenii, dar poate mai degrabã una-douã generaþii, atunci rãmâne problema ori-
zonturilor de aºteptare ale oamenilor. Experienþa istoricã ne aratã cã nu este posibil sã
mobilizezi durabil un numãr mare de indivizi doar prin promisiunea unei vieþi mai bune la
pensie ºi/sau pentru nepoþii lor; în asemenea situaþii, indivizii pot decide în numãr mare cã
este preferabil sã gãseascã soluþii individuale de salvare sau sã acþioneze  pentru politici
economice alternative. De aceea, este important ca anumite rezultate de etapã sã fie tangibile
pentru un numãr cât mai mare de indivizi într-un orizont de timp cât mai apropiat. Pentru
cã, nu trebuie sã uitãm, dezvoltarea economicã nu este universul abstract al teoriilor ºi
formulelor magico-matematice, ci o problemã care angajeazã societãþi complexe, instituþii
diverse ºi mai ales oameni în carne ºi oase.
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