
 1 

Direcții de dezvoltare economică ale României moderne  

– trecut și prezent 
 

dr. Liviu Ţăranu 

 
„…Am credinţa că adevărata aşezare a unei ţări în relaţiile de putere care guvernează 

această lume se bazează pe industrie. Industria este dragostea de viaţă cu care Dumnezeu a zidit 

omul şi i-a poruncit să umple pământul. Popoarele care nu pot avea destin industrial nu pot avea 

nici un destin” 

Victor Slăvescu, 1938 

 

 

România, aflată astăzi într-un intens proces de modernizare şi integrare în 

structurile economice şi politice ale Europei unite, este situată fără nici o îndoială în 

circuitul globalizării. În aceste condiţii, mai are nevoie această ţară de capital şi 

industrie naţională? Mai pot fi păstrate şi dezvoltate aceste două dimensiuni ale 

identităţii naţionale? Acestor întrebări încercăm să răspundem în studiul de faţă, 

realizând totodată o largă incursiune în istoria dezbaterilor pe această temă din 

societatea românească modernă şi contemporană. 

O concluzie importantă care poate fi desprinsă din istoriografia epocii 

moderne şi contemporane a societăţii româneşti constă în aceea că secolul XIX şi XX 

se caracterizează printr-o intensă confruntare de idei privind direcţiile, căile şi ritmul 

dezvoltării economice a României. Dacă aproape toate forţele politice româneşti – şi 

aici includem şi Partidul Comunist Român – erau de acord şi susţineau modernizarea 

ţării, diferenţe majore apăreau în privinţa direcţiilor, căilor şi îndeosebi asupra 

ritmului modernizării. Asigurarea unui ritm alert procesului de modernizare întâmpina 

obstacole interne – insuficienţa capitalurilor, a resurselor, a forţei de muncă 

specializate – şi externe. La acestea din urmă se referea I.C. Brătianu: „Românii sunt 

deja pătrunşi că unei naţiuni cucerite de tăişul sabiei îi rămâne dreptul la revendicare 

şi mijloace de decotropire, pe când, din contră, o naţiune cucerită prin mijloace 

economice este nimicită pentru totdeauna în drept şi fapt”
1
. 

Chestiunile fundamentale ale dezvoltării ţării şi implicit ale modernizării se 

rezumau la industrializare şi rezolvarea problemei agrare. Partidul Naţional Liberal a 

fost cel care, atât înainte cât şi după primul război mondial, a avut în centrul 

platformei sale politice, sintetizată în formula „Prin noi înşine”, teza dezvoltării prin 

forţe proprii, prin industrializare. Aceasta era văzută ca singura variantă a consolidării 

întregii economii şi totodată a independenţei economice a ţării
2
. Numeroasele luări de 

poziţie ale şefilor liberali, legislaţia adoptată, întreaga concepţie în privinţa dezvoltării 

industriei, capitalurilor străine şi politicii vamale confirmă ideea că P.N.L. a fost forţa 

politică principală care a promovat, în mod ferm, industrializarea. 

„Astăzi nu mai este trebuinţă de a dovedi că dacă se va mărgini toată 

activitatea numai la agricultură, poziţia noastră va fi în curând cu desăvârşire 

compromisă… Trebuie cu orice preţ să creem o industrie naţională. Numai cu acest 

preţ vom scăpa de ruina economică, care aduce în genere şi ruina politică..” se spunea 

în Expunerea de motive a proiectului intitulat Măsuri generale spre a veni în ajutorul 

industriei naţionale care era promulgat ca lege în 1887
3
. 
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O bună parte dintre fruntaşii liberali au desfăşurat o bogată activitate teoretică 

– care a avut însă de suferit la capitolul practic – în sprijinul industrializării. P.S. 

Aurelian şi colaboratorul său V. Lascăr au fost printre primii. V. Lascăr aprecia în 

1897 că „suntem datori să facem toate sacrificiile ca să întemeiem o industrie 

naţională”
4
. Ulterior, Vintilă I. Brătianu în discursurile sale parlamentare, în cărţi şi 

broşuri, a demonstrat necesitatea creării unei industrii naţionale, având la bază 

capitalul autohton. 

În Manifestul-program al P.N.L. din 1911 se regăsea un capitol intitulat 

Industria naţională şi soarta lucrătorilor, în care se prevedea încurajarea capitalului 

autohton, organizarea creditului industrial şi dezvoltarea învăţământului tehnic şi 

comercial. Într-un alt capitol dedicat meseriilor şi industriei casnice se aprecia că 

industria trebuie să devină „o ramură care să egaleze pe cea agricolă”
5
. 

Dezvoltarea industrială a ţării era văzută prin creşterea gradului de exploatare 

a bogăţiilor naturale, în acest sens industria petrolieră urmând să ocupe un loc aparte, 

„afacerea cea mai importantă a ţării, după agricultură”, după cum se exprima Emil 

Costinescu
6
. Ca urmare, la începutul Primului Război Mondial, cele mai multe 

investiţii era direcţionate spre domeniul extracţiei şi prelucrării petrolului şi al 

exploatărilor forestiere cca 82% şi doar o mică parte din capital era investit în 

celelalte ramuri ale industriei. Din nefericire, cea mai mare parte a acestui capital era 

străin. Se explică astfel frecventele luări de atitudine ale liderilor din P.N.L. în 

favoarea capitalului românesc în industrie. „O industrie nu poate fi o realitate 

naţională, dacă nu participă în mod efectiv capitalul naţional sau cel puţin 

naţionalizat” susţinea, în 1909, Ion I.C. Brătianu
7
. 

Pentru a proteja şi încuraja industria naţională liberalii au promovat şi adoptat 

o politică vamală de tip protecţionist, pe baza unor tarife vamale diferenţiate, care să 

favorizeze naşterea unor industrii noi iar pe cele existente să le oblige să consume cât 

mai multe materii prime din ţară. În acest sens, trebuie subliniat că tariful vamal 

adoptat în 1904, cu modificările intervenite în anii 1906, 1911, 1912 şi 1913 a stat la 

baza politicii de industrializare de până la Primul Război Mondial. 

În ceea priveşte perioada interbelică curentul dezvoltat de liberali anterior se 

amplifică şi capătă tot mai multe conotaţii. O bună parte a istoricilor sunt de acord că 

pentru această perioadă a existat o reală strategie a modernizării chiar dacă unii sau 

alţii folosesc termeni diferiţi
8
. Iar ceea ce este şi mai important, pentru întreaga 

perioadă de la 1866 la 1938, putem identifica o continuitate în strategia 

modernizării
9
. Anul 1918 nu a fost un nou început pentru dezbaterile asupra 

modernizării, ci un moment care a amplificat şi îmbogăţit conţinutul acestora, opera 

de modernizare urmând a se derula aşa cum se întâmpla de la 1859 încoace, sub 

semnul naţionalului şi al integrării în lumea civilizată a Europei. 

Cheia modernizării se găsea în raportul dintre industrie şi agricultură, ţinând 

cont că principala ramură a economiei continua să fie agricultura, sferă în care lucra 

peste 78% din populaţie. În consecinţă, se poate aprecia că întreaga dezbatere asupra 

modernizării României se concentra asupra problemei raportului industrie/agricultură. 
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În această confruntare de idei au fost angrenaţi un număr important de intelectuali, 

încadraţi sau nu politic, grupaţi în linii generale în cele două curente principale din 

România interbelică: neoliberalism şi ţărănism. 

Fruntaşul liberal, Vintilă I.C. Brătianu
10

 scria în 1930 că „dezvoltarea şi 

propăşirea industriei impun: a. Nevoia unei mai bune folosiri a bogăţiilor şi energiilor 

naturale pe care din fericire România Mare le posedă din belşug; b. Nevoile apărării 

naţionale. Dezvoltarea industriei se mai înfăţişează de altfel şi ca o completare a 

reformei agrare. Agricultura, în curând, prin creşterea populaţiei şi intensificarea 

culturii mecanice nu va mai putea multă vreme satisface nevoile de muncă 

românească. Dacă s-ar continua câtva vreme pe această cale, şomajul artificial de azi, 

pe care guvernul naţional şi ţărănist voia să-l rezolve prin exportul de braţe româneşti 

în străinătate, nu va întârzia să devină o stare reală şi permanentă…Trebuie revenit la 

principiul stimulării şi protejării industriei naţionale, obligând-o să se modernizeze şi 

să se raţionalizeze.”
11

. 

Principalul reprezentant al neoliberalismului românesc, Ştefan Zeletin, 

aprecia: „Misiunea istorică pe care ea [oligarhia financiară românească, n.n.] o 

îndeplineşte în timpul de faţă [1927] şi de care depinde însăşi soarta noastră între 

ţările civilizate se rezumă după cele spuse mai sus în aceste trei puncte: a) 

naţionalizarea capitalului, adică crearea unui capitalism românesc naţional, care să ne 

emancipeze de tutela finanţei străine; b) dezvoltarea producţiei naţionale spre a 

satisface nevoile interne şi a ne emancipa de piaţa străină şi c) organizarea producţiei 

după un plan unitar, spre a scuti risipa de materie şi energie pe care o pricinuieşte o 

industrie în formă haotică. Cele dintâi două puncte alcătuiesc „independenţa 

economică”, condiţia neapărată a independenţei politice; cel din urmă aruncă temeliile 

viitorului, întrucât e neîndoielnic că societatea viitoare va fi o societate organizată”
12

. 

Referitor la rolul şi importanţa majoră a industriei în modernizarea societăţii 

româneşti, Ştefan Zeletin, scria: „Industria înrâureşte în bine starea ţărănimii pe căi 

multiple. Ea pompează prisosul populaţiei de la sate în fabrici, şi cu aceasta dă celor 

ce rămân la căminele lor putinţa unui trai omenesc; […] în fine, ea revoluţionează 

felul de muncă al pământului, introducând şi aici producţia cu muncitori salariaţi, ceea 

ce face din ţăran un lucrător în sens burghez: un om liber”
13

.  

Mitiţă Constantinescu constata că economia românească se „vidase” prin 

export, între anii 1928-1937, considerabile cantităţi de bunuri, îndeosebi materii 

prime, fiind vândute în condiţii dezavantajoase. Cu alte cuvinte România exporta 

ieftin şi importa scump
14

. 

Fostul demnitar carlist desfiinţa, totodată, o serie de clişee care se vehiculau în 

presa economică a epocii: „Eram ţară «eminamente» agricolă, dar produsele 

agriculturii, erau detronate şi declasate, în balanţa noastră comercială, de produsele 

                                                 
10
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teoretice, fiind unul din principalii promotori ai devizei „Prin noi înşine”. 
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petrolifere, deşi totuşi nu aveam o industrie naţională decât într-o proporţie redusă, 

faţă de posibilităţile şi necesităţile ţării. Eram deci «eminamente» agricolă, care îşi 

sprijinea respiraţia externă, balanţa de plăţi, aproape pe un singur produs, iar acela era 

industrial, fără însă ca ţara să aibă factorul industrial în proporţia cuvenită şi 

dezvoltarea variată, organică şi corespunzătoare posibilităţilor şi nevoilor ei”. 

Acest dezechilibru a îngreunat semnificativ redresarea şi reorganizarea 

economiei naţionale. Cea mai mare parte a exporturilor era formată din materii prime 

puţin sau deloc prelucrate, fiind foarte sensibile la fluctuaţia preţurilor mondiale, în 

comparaţie cu produsele fabricate. Petrolul era principala marfă la export a României 

interbelice, detronând cerealele şi lemnul. Acest fapt era unul deosebit de riscant 

pentru balanţa de plăţi a ţării, în cazul unei scăderi a preţului mondial al petrolului. 

Pentru cereale şi produsele din lemn, România trebuia să practice un adevărat 

„dumping”, ca să exporte acest gen de produse, din cauza calităţii reduse şi a 

preţurilor interne, mai mari decât cele internaţionale. Aceasta în condiţiile în care 

România era ţara cu cel mai bun grâu natural înainte de 1916. De asemenea, moneda 

naţională era în continuă depreciere cu principalele valute, deşi eram singura ţară din 

întreaga Europă occidentală şi centrală, până la hotarele Rusiei, care poseda unicele 

zăcăminte de petrol şi cele mai însemnate zăcăminte de aur, din aceeaşi zonă a 

continentului. Costul vieţii era în România, conform opiniei avizate a lui Mitiţă 

Constantinescu, mai ridicat decât în alte ţări europene, deşi cirezile de vite, pământul 

bun pentru agricultură şi hărnicia plugarilor erau îndeobşte recunoscute. 

Cauza principală a acestor realităţi era identificată în „lipsa unei raţionale 

organizări a valorificării considerabilelor forţe şi bogăţii naturale” care se iroseau pe 

măsura epuizării lor. 

Soluţia redresării economiei consta în restabilirea unui echilibru în dezvoltarea 

industriei naţionale, în cadrul acelor sectoare absolut necesare societăţii româneşti. 

Aceasta urma să aibă consecinţe importante: „absorbirea presiunii demografice 

îngrijorătoare, din mediul rural”, creşterea venitului naţional şi consolidarea 

independenţei economice a ţării. 

Aşadar soluţia preconizată nu era alta decât o „hotărâtă şi raţională organizare 

şi politică a exportului nostru” reducându-se astfel dezechilibrele majore din 

economie şi efectele acestora asupra nivelului de trai a majorităţii populaţiei
15

. 

Mitiţă Constantinescu identifica şase imperative dominante ale economiei 

româneşti. Primul reliefa necesitatea unei duble industrializări, pe de o parte pentru a 

se produce bunurile care se importau, pe de altă parte, sporirea gradului de prelucrare 

a materiilor prime din ţară. Îmbunătăţirea producţiei agricole prin sporirea calităţii şi 

scăderii costurilor era un alt mare imperativ. Controlul importului şi al exportului 

precum şi organizarea acestuia din urmă erau imperative la fel de importante. Ultimul, 

dar şi cel mai important, era acela al realizării unui regim unitar de politică 

economică, pentru toate sectoarele interdependente ale economiei, care să aibă la bază 

o unitate de concepţie, de organizare şi de comandament economic. Acest din urmă 

fapt era probabil cel mai greu de realizat datorită divergenţelor de convingeri, de 

politică sau de sisteme economice ce existau între instituţii importante ale statului. 

Îndeplinirea imperativelor de mai sus nu putea fi lăsată în seama iniţiativei 

particulare, a celor interesaţi – producători, exportatori, importatori, negustori cu 

amănuntul etc. Imperativele reclamau o politică unitară de stat, aplicată progresiv cu 

hotărâre şi perseverenţă
16

. De aceea, la 9 ianuarie 1939, se năştea un nou minister – 
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Ministerul Economiei Naţionale sub conducerea lui Mitiţă Constantinescu. La trei 

săptămâni este însă mutat la Ministerul Finanţelor chemat să răspundă cerinţelor 

armatei şi apărării naţionale. 

Contemporan cu Mitiţă Constantinescu, Victor Scărlătescu
17

, director al 

Oficiului de studii din cadrul Consiliului Superior Economic
18

 – organism care avea 

ca principală atribuţie să studieze şi să propună guvernului liniile generale ale politicii 

economice a statului – se pronunţa şi el asupra realităţilor din economia românească a 

anului 1939.  

În contextul în care în plan politic se conturau tot mai accentuat două mari 

curente, care formau în acelaşi timp şi două concepţii politice opuse – concepţia 

statelor totalitare şi formula statelor democratice – şi în domeniul economic se 

reliefau două teze contrarii, privitor la forma economică de stat: stat liberal şi stat 

intervenţionist. Acestea erau cuprinse în polemica dusă de economiştii liberali şi 

adepţii intervenţionismului de stat în economia privată. Aceştia din urmă contestau 

iniţiativei individuale virtutea de a crea ordinea, socotită a fi posibilă doar pe baza 

existenţei unei organizaţii întemeiată pe colaborarea concretă. Însă intervenţia statului 

în economia privată era văzută de economiştii liberali ca fiind principala cauză a 

crizelor economice din ultimele două decenii. De aici şi pledoaria de a se reveni la 

principiile sănătoase ale libertăţii economice. 

Cu toată această pledoarie, în anii treizeci, statele practicau deja pe scară largă, 

sub diferite forme, intervenţionismul în economia particulară. Culmea acestuia îl 

constituia cazul U.R.S.S. unde noţiunile de libertate individuală sau liberalism 

economic erau complet desfiinţate. 

În Occident cererile de restituire a libertăţii economice rămâneau un deziderat 

formulat doar la conferinţele internaţionale sau consemnat în mapele convenţiilor 

comerciale. Răspunsul stereotip al guvernelor era că se proceda aşa din interesul 

colectiv al poporului. 

Formula principală a intervenţionismului era planificarea economiilor, idee 

care prindea tot mai mult teren. Era nu doar o formulă „la modă” ci una menită să 

corecteze imperfecţiunile vechii ordini economice (anarhia din procesul economic, 

diferenţele mari dintre producţie şi consum etc.). 

Din această perspectivă, interesante sunt dezbaterile provocate în epocă de 

profesorul Gh. Taşcă, în jurul ideilor exprimate de Mihail Manoilescu în lucrările 

sale, ajungându-se la o incitantă polemică asupra problemei „industrializare şi 

agrarizare”, cei implicaţi exprimându-şi punctul de vedere asupra temei libertăţii 

economice. Virgil Madgearu, un adept al intervenţionismului, spunea în acest sens: 

„Reagrarizarea statelor industriale este sfârşitul economiei mondiale, bazată pe 

schimbul complementar şi înlocuirea ei prin blocuri autarhice”
19

. 

Implicarea statului în economia românească s-a intensificat, imediat după 

război. Punctul culminant se înregistrează în mai 1932 prin instaurarea controlului 

devizelor şi apoi cu politica contingentării importului, introdusă în noiembrie acelaşi 

an. Aceste măsuri fuseseră impuse de conjunctura economică internaţională, statele 

europene promovând strategii economice autarhice, care să le asigure valoarea 
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monedei naţionale şi balanţe comerciale active, acestea fiind subordonate ideii de „a 

crea o unitate economică cât mai completă”
20

 

În România, odată cu adoptarea Constituţiei din februarie 1938, sunt puse în 

aplicare o serie de principii noi care să înlocuiască statul de tip individualist cu un stat 

de interes general, dominat de „concepţii solidariste”. Statul naţional român, spunea 

Victor Scărlătescu, trebuia să-şi asigure armătura economică, ţinând cont de 

revendicările sociale ale vremii. Politica economică, parte a politicii generale a 

statului, trebuia rezemată pe o bază socială mai largă, pentru a fi una eficientă. 

Armonizarea diverselor categorii sociale, fără a favoriza anumite categorii, era una 

din noile preocupări ale statului. Politica repartizării echitabile a venitului naţional era 

vehiculată insistent în scrierile lui Victor Scărlătescu. Acesta explică astfel şi 

necesitatea creării Consiliului Superior Economic (în vara anului 1938), destinat să 

asigure continuitate şi unitate în politica economică a statului. Conform atribuţiilor 

formulate explicit în legea de funcţionare, acest Consiliu, întocmea şi adapta, în 

funcţie de conjunctura economică, planurile de raţionalizare şi valorificare a 

producţiei, propunea liniile generale în sfera schimburilor, tarifelor şi contribuţiilor 

fiscale. Ţelul Consiliului era, aşadar, întocmirea planurilor economice, fapt vizibil în 

primul document emis de acest organism intitulat Orientările generale pentru 

alcătuirea unui plan economic pe un termen mai lung. Nu socotim necesar să mai 

adăugăm decât că la elaborarea acestui document autorii erau inspiraţi (evident în 

ideea de a mări potenţialul economic al României prin planuri economice) de câteva 

modele: german, italian şi sovietic
21

. 

Începutul războiului, abdicarea regelui Carol al II-lea şi venirea la putere a 

generalului Ion Antonescu, nu au făcut decât să amplifice imixtiunea statului în 

economie, cu rezultate pozitive în unele domenii dar dezastruoase în altele. Este 

evident că în această perioadă avem de-a face cu o economie de război, supusă 

cerinţelor specifice. Ea se caracterizează însă prin continuitate şi prin aplicarea cu 

perseverenţă a unor idei susţinute de elita politică interbelică, evocate de noi mai sus. 

 

În perioada imediat următoare celui de-al Doilea Război Mondial, România s-

a confruntat cu necesitatea reconstrucţiei după distrugerile cauzate de conflict. 

Trebuiau rezolvate grave probleme de ordin social şi economic. Cu o populaţie 

estimată la circa 14,3 milioane locuitori, din care aproape trei sferturi se ocupau cu 

agricultura sau lucrau în domeniul forestier, iar între 9% şi 10% în industrie, 

tensiunile sociale cauzate de nivelul de trai deosebit de scăzut puteau ieşi oricând din 

matcă
22

. Proiectele gigantice ale guvernanţilor comunişti şi propaganda oficială au 

creat un mare entuziasm în rândul maselor de tineri care erau mobilizaţi în construcţia 

noilor obiective industriale şi refacerea infrastructurii de transport. Mâna de lucru era 

însă în proporţie zdrobitoare necalificată, analfabetismul era copleşitor, iar lipsa de 

ingineri şi tehnicieni a creat serioase probleme guvernelor postbelice în demararea 

reconstrucţiei
23

. 

Problemele ţinând de calea pe care trebuie să se înscrie economia României 

după încheierea războiului au reţinut atenţia atât a specialiştilor şi a oamenilor politici 

din ţară, cât şi a cercetătorilor externi. 

Impunerea Uniunii Sovietice ca putere hegemonică în această arie geografică a 

pus capăt elaborării de strategii alternative de industrializare. Preluarea puterii politice 

                                                 
20

 Ibidem, p. 592. 
21

 Ibidem, p. 595. 
22

 John Michael Montias, Economic Development in Communist Rumania, Cambridge, 1967, p. 3-11. 
23

 Ghiţă Ionescu, Comunismul în România, Bucureşti, 1994, p. 198. 
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în România de către partidul comunist făcea previzibilă calea pe care se va înscrie 

industrializarea ţării. Accentuarea rolului industriei grele ca principal agent al 

schimbării şi modernizării economiei şi, în consecinţă, rolul secundar acordat 

agriculturii şi industriei bunurilor de consum au devenit politici universal acceptate în 

ţările intrate în sfera de influenţă sovietică (cu excepţia Iugoslaviei)
24

. 

Partidul Comunist Român a preferat să menţină un discurs ambiguu în ce 

priveşte căile de dezvoltare a economiei până la preluarea puterii politice la 6 martie 

1945 şi chiar o bună perioadă după aceea.  

Abia în timpul Conferinţei Naţionale a P.C.R. din octombrie 1945 liderii 

comunişti au făcut cunoscută în mod clar opţiunea lor pentru modelul industrializării 

de tip sovietic. În „Raportul politic al Comitetului Central” se menţiona că împotriva 

teoriilor care se opuneau industrializării României „ne-am ridicat din totdeauna noi, 

marxiştii, comuniştii, susţinând că progresul ţării noastre este în directă şi nemijlocită 

legătură cu progresul industrializării ţării şi că de tăria industrială a ţării depinde în 

mare măsură însăşi independenţa statului nostru”
25

. 

Evident, industrializarea era pusă în directă legătură cu obiectivele politice ale 

partidului, afirmându-se că „de existenţa unei industrii dezvoltate se leagă existenţa 

clasei muncitoare, care reprezintă garanţia democratizării vieţii noastre publice, 

garanţia lichidării feudalismului şi a moşierimii”
26

. 

După instalarea sa deplină (1948), regimul comunist din România, ca şi cel din 

celelalte ţări din lagărul socialist, a pus accent pe modernizare, programul 

comuniştilor români având la bază ideea de progres economic. Acest progres era 

înţeles, în esenţă, ca fiind bazat pe industrializare
27

. În concepţia P.M.R., 

industrializarea era „o parte integrantă şi esenţială a programului de construire a 

socialismului, singura cale pentru crearea bazei tehnice-materiale a socialismului în 

R.P.R.”
28

. Conform învăţăturii leniniste, sarcina creării unui sistem social superior 

capitalismului necesita „asigurarea bazei materiale a marii industrii: dezvoltarea 

producţiei combustibilului, a fierului, a construcţiei de maşini, a industriei chimice”
29

. 

Puterea comunistă s-a identificat cu industrializarea, rolul acesteia în strategia noii 

elite politice fiind foarte clar formulat în documentele programatice ale partidului 

unic: anularea decalajelor istorice faţă de Occident şi construirea unui alt tip de 

societate
30

. Referindu-se la acest subiect, acum mai bine de trei decenii, profesorul 

american Kenneth Jowitt scria: „Angajamentul absolut către industrializare […] 

însemna că această politică nu este negociabilă, că prioritatea ei pentru România nu 

poate fi pusă la îndoială”
31

. 

                                                 
24

 George W. Hoffman, Regional development Strategy in Southest Europe. A comparative Analysis of 

Albania, Bulgaria, Greece, Romania and Yugoslavia, New York, 1972, p. 81. 
25

 Raportul politic al C.C. la Conferinţa Naţională, în Gh. Gheorghiu-Dej, „Articole şi cuvântări”, vol. 

I, ed. a III-a, Bucureşti, 1953, p. 61-62. 
26

 Ibidem, p. 62. 
27

 Importanţa politică a industrializării fusese clar subliniată de întemeietorul Uniunii Sovietice şi, ca 

atare, avea putere de axiomă pentru comuniştii români: „Singura bază reală pentru consolidarea 

resurselor, pentru crearea societăţii socialiste este marea industrie şi numai aceasta… Fără o mare 

industrie bine organizată, nici vorbă nu poate fi de socialism în general, şi cu atât mai puţin poate fi 

vorba de socialism într-o ţară cu caracter ţărănesc” – V.I. Lenin, Opere, vol. 32, Bucureşti, 1956, p. 

411. 
28

 Industria României, 1944-1964, Bucureşti, 1964, p. 7. 
29

 V.I. Lenin, Opere, vol. 27, Bucureşti, 1959, p. 241. 
30

 Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965, Bucureşti, 1998, p. 66. 
31

 Kenneth Jowitt, Revolutionnary Breakthroughs and National Development. The Case of Romania 

1944-1965, University of California Press, 1971, p. 113. 
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Dezvoltarea industriei constructoare de maşini era considerată drept singura 

modalitate de a ridica economia naţională la nivelul ţărilor capitaliste dezvoltate. În 

plus, liderul P.M.R., Gh. Gheorghiu-Dej, insista mereu, în discursurile sale, asupra 

tezei leniniste conform căreia dezvoltarea industriei grele permite asigurarea 

independenţei economice şi politice
32

. 

Modelul utilizat în plan economic a fost, evident, cel sovietic, implementat, 

dealtfel, cu sprijinul consilierilor trimişi de Moscova. Modelul data de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi a fost aplicat de elita sovietică până la moartea lui Stalin în 

1953. El va fi adoptat şi în ţările ocupate din Europa, deşi acestea aveau alte 

experienţe istorice, se aflau în alt stadiu de dezvoltare şi configuraţia economiilor lor 

era diferită
33

. 

Caracteristicile fundamentale ale politicii puse în aplicare de P.M.R. pentru 

dezvoltarea ţării erau prezentate concis în discursul oficial: „…Ofensiva neîntreruptă 

a socialismului, înfăptuirea consecventă a industrializării ţării, a transformării 

socialiste a agriculturii, a revoluţiei culturale”
34

. Între aceste patru obiective, 

industrializarea era văzută ca principalul motor al modernizării. 

Conducerea P.M.R. lega nemijlocit progresul ţării de ritmul industrializării. 

Toate măsurile luate după 1948 în domeniul economic, planurile de stat anuale, 

cincinale, cele de perspectivă, ca şi cel al electrificării României erau străbătute ca un 

fir roşu de ideea industrializării de tip socialist. Această orientare a fost urmată în mod 

consecvent de-a lungul întregii „guvernări” Gh. Gheorghiu-Dej. Ea a fost reafirmată 

în Declaraţia din aprilie 1964: „Hotărâtoare pentru dezvoltarea ţărilor care au 

moştenit de la capitalism o stare de înapoiere economică este industrializarea 

socialistă, singura cale prin care se asigură creşterea armonioasă, echilibrată, pe o 

linie mereu ascendentă şi în ritm rapid a întregii economii naţionale, sporirea continuă 

a productivităţii muncii sociale, dezvoltarea intensivă şi complexă a agriculturii, 

ridicarea sistematică a nivelului de trai al poporului”
35

. 

Pledând pentru o strategie de dezvoltare coerentă – „calea noastră de 

industrializare” - Gh. Gheorghiu-Dej sublinia nevoia de tehnologie de ultimă oră, 

insistând, cu fiecare ocazie, să fie evitate orice importuri de utilaje depăşite: „Ce ne 

trebuie nouă? Ne trebuie instalaţii la cel mai înalt nivel tehnic şi aceasta dacă vrem să 

ne lăudăm că am fost cei dintâi care am pus chestiunea aceasta. Însă important nu este 

aceasta, ci faptul că cerem instalaţii la cel mai înalt nivel tehnic. Aceasta să fie regulă 

în relaţiile noastre, indiferent că sunt ţări socialiste sau ţări capitaliste. […] În nici un 

caz economia nu trebuie dotată cu echipament industrial depăşit”
36

. 

Industrializarea era, în viziunea conducerii P.M.R., o condiţie absolut necesară 

pentru „transformarea socialistă a agriculturii” şi pentru a consolida structura socială 

de bază a statului socialist. 

Motorul creşterii economice, în primele decenii postbelice a fost, aşadar, 

industrializarea. Obiectivele socialiste ale dezvoltării industriale au fost formulate în 

funcţie de necesităţile energetice, de calificare a forţei de muncă şi a celor legate de 

alinierea dezvoltării naţionale la evoluţia internaţională.  

                                                 
32

 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1956, p. 62. 
33

 Stelian Tănase, op. cit., p. 67. 
34

 Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări. 1959-1961, Bucureşti, 1961, p. 97. 
35

 Declaraţie cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării comuniste şi 

muncitoreşti internaţionale adoptată de Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din aprilie 1964, Bucureşti 

1964, p. 7-60. 
36

 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, dosar nr 2/1964, f. 11. 
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Dezvoltarea industriei a fost gândită şi dirijată, cel puţin în teorie, astfel încât 

să asigure o uniformizare spaţială („îmbunătăţirea continuă a repartizării teritoriale a 

forţelor de producţie”), economică (eliminarea decalajelor economice între regiuni şi 

între sat şi oraş”), socială („omogenizarea socială în care rolul industriei ca activitate 

umană creşte”). 

Între enunţul declarativ şi practică au fost însă mari diferenţe ilustrate de 

evoluţia contrastantă a regiunilor dezvoltate şi a celor subdezvoltate: în 1950 vechile 

regiuni industriale (Banat, Braşov, Bucureşti, Hunedoara, Ploieşti) contribuiau cu 

62,7% din producţia industrială totală, ponderea lor scăzând foarte puţin în următorii 

ani: 60,8% în 1955, 60,9% în 1960 şi 58,3% în 1965; la polul opus regiunile 

subdezvoltate au înregistrat creşteri foarte lente: Oltenia şi-a mărit ponderea în 

producţia industrială naţională de la 20,7% în 1950, 21,9% în 1955, 23,2% în 1960 şi 

26,2% în 1965. Toată această evoluţie arată concentrarea centrelor industriale în 

regiunea Bucureşti-Braşov, Transilvania, SV Banatului, reamintind de axa centrală a 

dezvoltării industriale din perioada interbelică. 

Evoluţia favorabilă a economiei româneşti, ca urmare a procesului de 

industrializare rapidă demarat de autorităţile comuniste de la Bucureşti după 1950, 

este explicată în fel şi chip de către specialişti
37

. Unul din cei mai avizaţi cercetători ai 

domeniului, J.M. Montias, sintetizează cauzele acestui progres al economiei: „Din 

1958, România a putut să se angajeze într-o creştere mult mai rapidă a industriei sale. 

Această creştere a fost facilitată de accesul mai uşor pe pieţele străine, pe baza căruia 

se putea finanţa creşterea importului de maşini şi utilaje. Românii trăgeau în sfârşit 

foloasele concesiilor făcute de sovietici în 1954 şi 1956 [desfiinţarea sovromurilor, n. 

ns.]; ei puteau dispune acum de bogatele lor resurse minerale şi puteau folosi 

veniturile pentru a-şi promova planurile de industrializare în loc să-i compenseze pe 

ruşi pentru cesiuni sau să ramburseze credite din trecut”
38

. 

România dispunea de o importantă resursă pentru această creştere: „În 

condiţiile unei pronunţate penurii de capital – susţinea academicianul C. Ionete – a 

unei eficienţe economice scăzute cu certe tendinţe de deteriorare, ca şi a unei presiuni 

a ofertei – rezultată din sporul demografic şi din deplasările populaţiei ocupate din 

agricultură spre ramurile neagricole – forţa de muncă ieftină a constituit 

principalul factor intern disponibil de creştere economică [subl. ns.]”
39

. 

Faptul că aceste aprecieri sunt aproape de realitate este dovedit în documentele 

epocii. Gh. Gheorghiu-Dej în expunerea sa la Consfătuirea C.A.E.R. din iunie 1962, 

de la Varşovia, la două luni după ce declarase încheiată colectivizarea, constata: „Din 

totalul populaţiei ocupate în producţia materială în R.P.R. numai 13,6% sunt ocupaţi 

în industrie, iar 75,8% sunt ocupaţi în agricultură. Pentru R.P.R. este o problemă de 

viaţă aceea de a crea condiţii de lucru populaţiei supranumerice din agricultură […] 

singura cale de urmat pentru ţara noastră este […] industrializarea socialistă”
40

.  

Având în vedere aceste considerente, politica statului comunist a fost aceea de 

a continua în ritm susţinut industrializarea socialistă dezvoltând cu precădere industria 

grea şi cea a construcţiilor de maşini. De altfel, prima directivă stabilită de Congresul 

al III-lea al P.M.R. din 1960 menţiona explicit acest fapt. 

Ca atare, politica de investiţii a statului a fost orientată, în principal, spre 

industria grea. În perioada 1950-1963, din cele peste 252 miliarde lei investiţi în 

                                                 
37

 Dezvoltarea economică a României 1944-1964, Bucureşti, 1964, passim. 
38

 John Michael Montias, op.cit., p. 201. 
39

 Constantin Ionete, Criza de sistem a economiei de comandă şi etapa sa explozivă, Bucureşti, 1993, p. 

52. 
40

 Stelian Tănase, op.cit., p. 46. 
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economie, aproape 132 miliarde au fost alocaţi industriei, din care 115 miliarde 

industriei grele
41

. În cadrul acesteia ponderea ce mai mare au avut-o industria 

petrolieră, industria energiei electrice, industria siderurgică, industria construcţiilor de 

maşini, a prelucrării metalelor şi industria chimică.  

Totuşi trebuie menţionat, şi aceasta o recunosc şi unii din planificatorii români 

ai vremii
42

, că industria uşoară şi îndeosebi producţia industriei alimentare a fost cel 

mai frecvent sub cererea pieţii, afectând consumul populaţiei în sens negativ. Printre 

cauzele acestui fenomen se regăsesc slaba producţie agricolă din unii ani şi investiţiile 

reduse în modernizarea echipamentelor din cadrul acestor industrii. 

Între factorii care au contribuit la o reală creştere a producţiei industriale 

trebuie subliniată valorificarea mai bună a resurselor naturale de care dispunea, din 

belşug, ţara: petrol, gaze naturale, lemn. Au fost luate măsuri pentru pregătirea unui 

mare număr de cadre calificate, capabile să lucreze cu noua tehnologie. Modalităţile 

de pregătire au fost din cele mai variate: de la calificarea la locul de muncă, la 

pregătirea de specialişti în învăţământul superior. Ca urmare, faţă de anul 1938 când 

numai 38% din numărul muncitorilor din industrie erau calificaţi, în anul 1963 

ponderea acestora a crescut la peste 75%, în condiţiile creşterii numărului de 

muncitori. 

Învăţământul superior a fost redirecţionat în bună parte pentru a asigura cadre 

noilor industrii. Astfel, dacă în anul 1938 din efectivul total de cca 26.500 studenţi, 

numai 14% urmau învăţământul tehnic, în anul 1964, din cei peste 112.000 studenţi 

33,5% învăţau în facultăţi cu profil tehnic. De menţionat că în perioada 1949-1963, 

învăţământul superior a pregătit un număr de 38.718 specialişti pentru industrie şi 

construcţii. 

Politica de investiţii coroborată cu valorificarea mai bună a resurselor, cu 

pregătirea de cadre tehnice, pe un fond de deschidere în comerţul exterior au 

contribuit la o creştere rapidă a producţiei industriale: între 1951-1963 ritmul mediu 

anual de creştere a fost de 13,2%. În anul 1963 producţia globală industrială era de 7,4 

ori mai mare decât producţia anului 1938, volumul producţiei industriei grele (grupa 

A) sporind de 10 ori.  

Chiar dacă în prezent sunt trecute de multe ori sub tăcere, de-a lungul întregii 

perioade comuniste a existat și o serie de reușite. Unele dintre ele se regăsesc în 

planul dezvoltării economice şi sociale. Creşterea masivă a populaţiei angajate şi 

salariate în industrie, echilibrarea raportului dintre populaţia rurală şi cea urbană, 

reducerea semnificativă a analfabetismului şi sporirea numărului de persoane cu 

educaţie medie şi profesională sunt apreciate ca evoluţii pozitive în mai multe studii 

ale unor cercetători români sau străini
43

. Obsesia liderilor comunişti de a spori clasa 

muncitoare prin orice mijloace şi concepţia autarhismului economic au fost însă 

obstacole importante în calea unei reale modernizări a societăţii şi economiei 

româneşti, aşa cum se dorise în perioada interbelică. 

 

În preajma Revoluţiei din decembrie 1989, economia românească era deja în 

declin, constată unii analişti economici
44

. După anii de vârf, 1986, 1987, în comerţul 

exterior are loc o comprimare a volumului de mărfuri exportate. Importul fusese 

                                                 
41

 Industria României. (1944-1964), Bucureşti, 1964, p. VII. 
42
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 Printre ei, Liviu C. Ţîrău, Între Washington şi Moscova: România 1945-1965, Cluj-Napoca, 2005, p. 

506. 
44

 Valentin Cojanu, Comerţul exterior şi dezvoltarea economică în România, Bucureşti, 1997, pp. 79-

91. 



 11 

drastic redus din anii anteriori. Performanţa produselor româneşti era apreciată doar 

pe piaţa C.A.E.R., o mare parte din bunurile de consum ale industriei româneşti având 

căutare îndeosebi pe piaţa sovietică.  

Toate aceste realităţi nu justifică însă, decât parţial, evoluţia dezastruoasă a 

economiei româneşti după 1990, când ramurile cele mai importante au avut de suferit 

datorită unor erori politice. „Industria românească este un morman de fier vechi” 

afirma întâiul premier al României postdecembriste, în timp ce un cunoscut om politic 

promulga la Cotroceni celebra lege 18, care a distrus agricultura românească prin 

fragmentarea exploataţiilor agricole
45

. Din nefericire, sistemul puternic centralist a 

fost înlocuit cu inadecvarea managementului economic, pierzându-se aproape în 

totalitate fosta piaţă a C.A.E.R. Ca urmare, România înregistrează, în prezent, cele 

mai mari dezechilibre ale balanţei de plăţi pe relaţia cu unele din fostele ţări partenere 

în C.A.E.R.  

În primii ani de după Revoluţie, lozinca „nu ne vindem ţara” a devenit politică 

de stat. În timp ce în alte foste ţări comuniste procesul de reabilitare a economiei, pe 

baza privatizărilor masive, era în plină desfăşurare, în România statul refuza să lase 

din mână îndeosebi întreprinderile care ofereau importante posibilităţi de îmbogăţire 

pentru oligarhia politică a momentului. Din nefericire, în tot acest timp nu a existat o 

strategie sau o politică coerentă de dezvoltare a capitalului românesc. Capitalul bancar 

a fost compromis prin devalizarea băncilor româneşti, fenomen care dat naştere aşa 

numiţilor miliardari de carton. 

După 1997, s-a trecut la un proces de privatizare masivă, controversat în unele 

locuri, datorită unor scandaluri de corupţie. Astfel, între 1997-2005, coloana 

vertebrală a economiei româneşti a trecut în mâinile capitalului străin. Petrolul, 

cimentul, telecomunicaţiile, distribuţiile de gaze, întreaga industrie siderurgică şi a 

construcţiilor de maşini au fost achiziţionate de firme străine, în principal vest-

europene. Băncile, cu excepţia C.E.C. şi a băncii Transilvania, au fost preluate de 

capitalul străin. 

Aşadar, mai putem discuta în prezent de industrie şi capital naţional în 

România? După toate cele prezentate, răspunsul ar putea fi unul negativ. Se pare însă 

că nu chiar aşa stau lucrurile. Cele mai viguroase figuri ale capitalului românesc astăzi 

sunt cele cinci societăţi de investiţii financiare (cunoscute sub denumirea prescurtată 

de SIF-uri), fostele fonduri ale proprietăţii private create în 1995, după începerea 

privatizării în masă, prin intermediul cuponiadei. Aceste cinci societăţi, (SIF 

Transilvania, SIF Moldova, SIF Muntenia, SIF Banat-Crişana şi SIF Oltenia), deţin 

împreună active în valoare de peste 2 miliarde de euro, în societăţi comerciale care 

activează în România. Acestea, alături de Fondul Proprietatea (ale cărui active sunt 

evaluate la cca 4 miliarde euro), ar putea fi, în viitor, motoarele capitalului românesc, 

şi asta nu doar în spaţiul românesc. 

În industrie, paradoxal, deşi ramurile de bază nu mai sunt româneşti, una 

dintre cele mai avansate ramuri, cea de software, a fost şi este în continuare în mâna 

unor întreprinzători români. Această industrie este în creştere rapidă de la an la an 

depăşind, de pildă, încă din 2005, ca valoare, industria cimentului sau a oţelului. 

                                                 
45
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cunoscutul fermier american David Garst, preşedintele Corporaţiei agro-industriale americano-române: 

„Ceea ce aţi făcut dvs. prin divizarea pământului după 1989 este o crimă. O crimă rezultată din 

sălbăticie, nu din principiile capitalismului… Greşelile pe care le-aţi făcut prin divizarea agriculturii nu 

ţin de capitalism. Distrugerea capitalului nu poate însemna capitalism… Aţi vrut să eliminaţi 

comunismul şi aţi instaurat sărăcia”. (Vezi „Opinia Naţională”, nr. 5, aprilie, 1993, p. 3). 
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Deşi poate părea astăzi ca fiind depăşită ideea existenţei unei industrii 

naţionale bazate pe capital de aceeaşi natură, credem că spusele lui I.C. Brătianu, 

acum mai bine de un secol, rămân încă valabile. O naţiune cucerită prin mijloace 

economice, este cucerită de facto şi de jure. Victor Slăvescu găsea în 1938 o formulă 

şi mai sugestivă pentru a pleda în sprijinul ideii de industrie naţională: „…Am 

credinţa că adevărata aşezare a unei ţări în relaţiile de putere care guvernează 

această lume se bazează pe industrie”
46

. 

În epoca globalizării, marile puteri economice din Occident, ca și cele din 

Orient, caută să păstreze pe teritoriul naţional centrele de comandă ale marilor 

concernuri industriale precum şi structura de capital a renumitelor bănci de investiții. 

Ba chiar în ultimul timp se observă puternice tendinţe spre protecţionism ale marilor 

puteri, ceea ce ar trebui să nască semne de întrebare în rândul conducerii politice a 

unei ţări, precum România, care şi-a deschis total piaţa şi a lăsat în proporţie 

zdrobitoare capitalul şi industria naţională pe mâinile capitalului străin. 

                                                 
46

 Vasile V. Ghişa, Ştefan Răgălie, Ion Stoian, Relaţiile economice româno-ruse. Experienţe şi 

oportunităţi, Bucureşti, 2005, p. 10. 


