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Abstract. Mihail Manoilescu strongly supported the industrialization of
Romania during the interwar period. He felt that this was necessary in
order to eliminate the developmental differences between Western and
Eastern Europe. At that time, in Germany, there were plans for economic
integration of the European continent (somewhat like today). These plans
were, to a degree, at odds with Manoilescu’s ideas about industrialization
and the need for autarchy of national economies.
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Corporatismul lui Mihail Manoilescu se caracterizeazã la nivelul strategiei
economice prin preeminenþa planurilor de industrializare a þãrii, de eliminare a
surselor de subdezvoltare economicã a României ce se datora lipsei industriei ºi
predominanþei agriculturii în economia naþionalã. Toate celelalte dimensiuni ale
corporatismului se supun acestui scop de bazã. Astfel, cucerirea puterii politice
(prin intermediul partidului unic), românizarea economiei, schimbarea structurii
politice a þãrii prin trecerea de la liberalismul partinic perdant, depãºit, la corpo-
ratismul „integral ºi pur“, cum îl numeºte el, realizarea autarhiei economice a
þãrii, toate aceste mãsuri, mai mult sau mai puþin revoluþionare, dupã tiparele
epocii, trebuiau sã ducã la eliminarea a ceea ce Manoilescu considera cã este
„exploatarea“ (termenul este al lui) Estului agrar al Europei de cãtre Vestul in-
dustrializat. Aceste planuri de industrializare veneau însã în contradicþie pânã la
un punct cu contextul economic european, unde Germania nazistã avea propriile
planuri de integrare economicã la nivel continental, care presupuneau, dacã nu
rãmânerea þãrilor estice la stadiul de furnizoare de materii prime ºi produse agri-
cole, mãcar o industrializare „controlatã“ din Vest, care sã fie conformã cu inte-
resele germane ºi cu viziunea Germaniei asupra spaþiului economic european
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unitar. În cele ce urmeazã, vom evidenþia principalele schimburi de idei care au
avut loc între Manoilescu ºi specialiºtii din Germania în aceastã problemã, schimb
ce s-a desfãºurat în paginile revistei conduse de Manoilescu, „Lumea nouã“.

Acest schimb debuteazã în ultimul numãr al anului 1938 (un numãr dublu,
11-12) ºi are o importanþã mare în planul dezbaterii de idei din epocã, dar are ºi
o actualitate indiscutabilã azi, când România trece prin procesul de integrare
europeanã. Primul articol al polemicii româno-germane este scris de cãtre un
economist german, Walter Grävell, la acea vreme directorul Institutului de
Statisticã al Reichului. Este, dupã cum se poate intui, o polemicã de mare anver-
gurã, având în vedere poziþia autorului german. Articolul acestuia se numeºte
Industrializare cu orice preþ? ºi reprezintã în mod evident rãspunsul Germaniei
industrializate la teoriile lui Manoilescu despre raporturile centru-periferie, dintre
statele industrializate ale Vestului Europei ºi cele agrare din Sud-Est. Manoilescu
susþinea cã statele industrializate exploateazã þãrile agrare prin simpla dinamicã
a raporturilor nefavorabile dintre productivitatea muncii industriale ºi cea a muncii
agricole. Acestea din urmã, ca furnizoare de materii prime, erau dezavantajate de
„metabolismul“ vieþii economice, iar la nivelul continentului european, aceastã
inechitate era de rãu augur, atât din punct de vedere geo-strategic, cât ºi cultural.
Europa era condamnatã la dezunire ºi la pierderea întâietãþii geopolitice dacã nu
se rezolva aceastã problemã gravã. Ideile de acest tip fuseserã schiþate de mult
de cãtre economistul român. Încã din 1933, într-o conferinþã numitã Unitatea
spiritualã a Europei1, Manoilescu credea cã a sosit momentul ca exploatarea
Estului de cãtre Vest sã înceteze, spre binele unitãþii europene: „Astãzi omenirea
a început sã înþeleagã nu numai ceea ce de vreo 50 de ani încoace a înþeles mun-
citorimea – ºi a înþeles mai mult decât trebuia: cã este exploatatã de cãtre capital
– dar a înþeles omenirea altceva ºi mai grav: cã nu exploatarea muncitorilor occi-
dentali era aspectul cel mai grav al capitalismului, ci exploatarea cealaltã, infinit
mai importantã, exploatarea în masã, exploatarea popoarelor care erau în afara
lumii capitaliste. Restul Europei îºi dã seama astãzi cã a fost exploatat; capitalismul
european îºi dã seama cã s-a înºelat în credinþele lui ºi cã a înºelat (...) Dar totuºi,
nimic nu spune cã Europa nu poate sã dea mâine o doctrinã constructivã, o
doctrinã universalã bazatã pe echilibru iar nu pe exploatare. A sosit momentul ca
sã pregãteascã o viaþã superioarã, bazatã pe umanitate, vãzutã în întregul ei, iar
nu în chip egoist, egocentric, numai din anumite centre ale Europei occidentale“2.

Replica autorului german la ideile lui Manoilescu este foarte interesantã. El
nu neagã importanþa industrializãrii þãrilor agrare, dimpotrivã. Dar, în ce priveºte
ideea „colonizãrii“ statelor periferice de cãtre cele industrializate, rãspunsul sãu,
sintetic, este, urmãtorul:

„Bine înþeles cã aceastã legãturã nu poate consta în faptul cã þãrile agrare
ºi producãtoare de materii prime sã fie continuu exploatate de þãrile industriale.
Þara industrialã, îngrijindu-se de economia sa naþionalã, trebuie, dimpotrivã,
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sã-ºi ia anumite obligaþii faþã de spaþiul care o aprovizioneazã ºi sã-l asocieze la
programul producþiei sale industriale. ªi tocmai în aceasta rezidã deosebirea
dintre comerþul exterior sub forma de comerþ de aprovizionare ºi între comerþul
exterior sub forma – ca sã spunem aºa – de comerþ colonial (...) Dar þinuturile
care alimenteazã Germania nu vor fi niciodatã considerate drept colonii de
exploatat. Sub nicio formã principiul exploatãrii în comerþul exterior nu va fi
aplicat spaþiului de aprovizionare al Germaniei. Aceasta ar avea ca urmare
tocmai sã grãbeascã industrializarea completã a þãrilor agrare ºi producãtoare
de materii prime ºi, prin aceasta, sã înceteze de a mai fi þinuturi de aprovizio-
nare (...) (s. a.)“3.

Cu alte cuvinte, Germania promitea, în cele din urmã, o industrializare chiar
a þãrilor agrare, prin cooptarea lor în Reich-ul industrial german. Comerþul colo-
nial tipic era cel practicat de Anglia, sublinia Grävell.

Economistul ºi statisticianul german propunea ca raportul dintre preþurile
produselor agricole ºi cel al produselor industriale sã fie modificat la nivelul co-
merþului de aprovizionare, la fel cum se întâmplã cu raportul dintre preþurile ma-
teriilor prime ºi cele ale produselor industriale la nivelul unei economii naþionale:

„Asocierea, adicã legãtura reciprocã în comerþul exterior, atât timp cât el se
prezintã sub forma de comerþ de aprovizionare, îºi gãseºte expresia în aceea cã,
tot aºa dupã cum în interiorul þãrii raportul între preþurile produselor agricole
ºi ale materiilor prime pe deoparte ºi preþurile mãrfurilor industriale pe de altã
parte trebuie sã fie continuu adaptat progresului industrial, tot aºa ºi faþã de
strãinãtate trebuie avutã în vedere o anumitã ajustare a raportului acestor
preþuri“4 (s. a.).

Autorul german respingea pretenþia „pur politicã“ a lui Manoilescu de reali-
zare a unui soi de autarhie economicã. De altfel, el credea cã þãrile agrare nu
trebuie sã-ºi modifice dramatic profilul economic:

„De aceea, þãrile agricole ºi producãtoare de materii prime au ca singurã
îndatorire sã-ºi desfãºoare toate puterile de producþie în direcþia producþiei
agricole ºi de materii prime. Caracterul lor de þãri agrare ºi producãtoare de
materii prime, atunci când aparþin unui domeniu de alimentare închis, nu trebuie
modificat, tot aºa cum în interiorul þãrii, agricultura nu trebuie sã cedeze cu
totul în faþa industriei (s. a.)“5.

Cu alte cuvinte, din simpla reglare a preþurilor, Germania se angaja sã rãsplã-
teascã mai generos þãrile producãtoare de materii prime, spre binele întregului
spaþiu economic, cu condiþia ca aceste þãri periferice sã rãmânã sigure furnizoare
de materii prime... Invitaþia de a participa la un concert economic cu un rol bine
definit, odatã pentru totdeauna, dar cu beneficii din ce în ce mai mari pe mãsurã
ce industria se dezvolta în centru (cu ajutorul materiilor prime din periferie) era,
într-adevãr, tentantã pentru o þarã care nu avea tradiþii industriale sau realizãri
industriale de prim rang...
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În plus, economistul german gândea raporturile dintre þãrile industriale ºi cele
agricole în termenii unei comunitãþi economice largi (de unde excluderea ideii de
autarhie, care îl tenta pe Manoilescu ºi care era complet inutilã în acest scenariu),
în care, având în vedere mecanismele fine de reglare a preþurilor dintre centru ºi
periferie, principiul dominant nu va mai fi cel al exploatãrii sau al avantajului
propriu, ci cel al reciprocitãþii:

„În cadrul comerþului de aprovizionare, þãrile care compun un teritoriu de
aprovizionare nu se pot considera una faþã de alta ca niºte simpli parteneri de
comerþ care ar urma sã-ºi mãsoare numai avantajele obþinute – fie ºi din punct
de vedere al economiei naþionale. Ele sunt, dimpotrivã, membrii unei comunitãþi
clãdite pe principiul reciprocitãþii, nu pe cel al exploatãrii, ºi care au datoria
prin urmare sã colaboreze pentru acelaºi scop comun de a ridica standardul de
viaþã al tuturor popoarelor asociate în aceastã comunitate (s. a.)“6.

Se întrevãd evident ºi idei geopolitice în articolul autorului german: „Statele
mici trebuie sã se grupeze în jurul celor mari; cãci ele trebuie sã înþeleagã cã
problemele economice ce se pun azi nu pot fi rezolvate decât în cadrul marilor
comunitãþi (s. a.)“7.

Prefigurare a Uniunii Europene actuale? În mod cert, ideea de comunitate
economicã mare, de spaþiu economic larg este una dintre constantele politicii
germane începând cu perioada interbelicã. Astãzi, însã, nu ºtim pânã la ce punct
Germania industrialã mai are „generozitatea“ (teoretic afirmatã în perioada
interbelicã, aºa cum se vede mai sus) de a „corecta“ inechitãþile din raporturile
centru-periferie în numele spaþiului economic comun. De asemenea, nu ºtim în
ce mãsurã se mai pot astãzi readuce în discuþie promisiunile (chiar fãcute cu ju-
mãtate de gurã) de asociere a periferiei la proiectul de industrializare al aceluiaºi
spaþiu economic comun. „Proiectul european“ actual pare a suferi tocmai din
cauza „egoismului“ centrului industrial european, de care vorbea Manoilescu...

Manoilescu nu rãmâne dator autorului german, ci publicã, la rândul sãu, în
acelaºi numãr al „Lumii noi“, articolul În chestiunea industrializãrii þãrilor
agricole. Articolul fusese publicat ºi în limba germanã în numãrul din 15 octom-
brie al „Braune Wirtschaftspost“. Este articolul de rãspuns la cel al lui Walter
Grävell. Manoilescu se aratã neîncrezãtor în planurile-promisiuni ale autorului
german: „Nici noi nu putem contesta cã un asemenea plan este posibil ºi reali-
zabil. Dar este suficient oare sã stabileºti planuri pentru ca sã poþi schimba
lumea? Noi, þãranii de la Dunãre, suntem neîncrezãtori. În decursul secolelor am
învãþat cã nu trebuie sã ne încredem nici mãcar în ce vedem cu ochii noºtri, cu
atât mai puþin sã ne încredem în simple promisiuni“8.

Nu numai considerentele economice sunt luate în calcul de Manoilescu, ci ºi
cele geostrategice, cum le-am numi astãzi: „Dar, în afarã de acestea, mai ple-
deazã în favoarea industrializãrii þãrilor agricole ºi alte motive afarã de cele eco-
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nomice, dintre care cel mai de seamã este desigur independenþa economicã în
timp de rãzboi. Orice specializare a economiei naþionale, în cadrul unei mari co-
munitãþi economice ºi orice reciprocitate ºi complementaritate necesitã o mare
intimitate politicã, care încã nu este realizatã“9.

Manoilescu continuã argumentaþia intrând direct în miezul problematicii eco-
nomice; el considerã cã înlãturarea inegalitãþilor dintre þãrile industriale ºi cele
agrare nu poate fi un fenomen automat, natural. Dacã fenomenul nu se produce
în mod natural, rezultã cã el trebuie „provocat“. Cu alte cuvinte, o þarã indus-
trialã trebuie sã consimtã sã-ºi ieftineascã produsele industriale, pentru a echilibra
balanþa cu produsele agricole: „Va putea oare Germania singurã sã ieftineascã fa-
bricatele industriale, iar sistemul internaþional de preþuri nu o va constrânge sã-ºi
menþinã preþurile sale de export la nivelul înalt al preþurilor internaþionale?“10

De asemenea, autorul român face o distincþie între produsele industriale locale
ºi cele mondiale: „Primele pot fi produse chiar pentru un debuºeu naþional ºi
limitat; celelalte nu pot fi produse decât pentru debuºee mai largi, internaþionale.
Numai acestea din urmã mai pot fi obiectul unei specializãri într-o mare comu-
nitate economicã. Primele vor fi produse ºi de acum înainte în fiecare þarã agri-
colã“11. În concluzie, spune Manoilescu, „cooperarea statelor agrare în cadrul
unei comunitãþi economice mai mari ni se pare extrem de complicatã ºi de grea.
În general este vorba, nici mai mult, nici mai puþin, decât ca ele sã renunþe la
avantajele economice incontestabile ale industriei lor proprii care existã, pentru
a aºtepta avantajele presupuse, eventuale, posibile sau probabile, ale unei cola-
borãri într-o viitoare comunitate economicã“12.

Polemica Manoilescu – Grävell nu se încheie aici. Autorul german va publica
în continuare, în acelaºi numãr al „Lumii noi“, articolul Comerþul exterior con-
ceput ca tovãrãºie (Datoria statelor mari ºi mici). Articolul continuã, practic,
seria de „promisiuni“, cum le numea Manoilescu. Autorul german pledeazã pu-
ternic pentru ideea de colaborare economicã între statele aflate în vecinãtate, în
grupe închise, pentru dezvoltare economicã dar ºi pentru apãrarea lor, mai ales
dacã sunt state mici, cãci este utopic, spune Grävell, ca statele mici sã caute sã
se autarhizeze ºi astfel sã devinã independente sau sã aloce fonduri mari pentru
apãrare, dacã au dimensiuni liliputane...

„Iatã de ce este important, în relaþiile economice dintre statele astfel întovã-
rãºite, sã se aplice reguli speciale, cu totul deosebite de cele ale liberalismului ºi
mai ales de cele ale liberului schimb. Nu mai pot sã existe atunci exploatatori ºi
exploataþi. Ba mai mult, toate statele au acelaºi drept sã profite de progresul
economic, în orice domeniu ºi în orice stat s-ar produce. De aici ia naºtere obli-
gaþia unei regulãri a relaþiilor economice dintre state, având de scop principal
egalitatea de productivitate a muncii în toate ramurile de producþie (s. a.)“13.
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Mai mult, „tovãrãºiile reciproce în comerþul exterior nu înseamnã nicidecum
pentru þãrile producãtoare de alimente ºi materii prime o renunþare totalã la
industrializare (s. a)“14.

Dacã Manoilescu cerea, pentru apropierea productivitãþii statelor agrare cu
cele industriale, scãderea preþurilor la produsele industriale, Grävell subliniazã
cã acelaºi efect se poate obþine ºi prin creºterea preþurilor produselor agricole.
Problema spinoasã care se pune ºi care devine o necesitate este ca aceste raporturi
sã se facã independent de piaþa globalã, doar în interiorul grupelor de state care
intrã în tovãrãºia economicã:

„Acelaºi efect de egalizare a productivitãþii diferitelor ramuri poate fi obþinut
ºi prin urcarea preþurilor produselor agricole (...) Þãrile din interiorul unei comu-
nitãþi economice vor trebui sã procedeze tot aºa. Se înþelege cã în aceeaºi mãsurã
vor trebui sã se separe de piaþa mondialã liberã, care este orientatã dupã legi libe-
raliste (...) Nu este dar just când profesorul Manoilescu pretinde cã Germania nu
ar fi în stare sã susþinã singurã o politicã de preþuri independentã de piaþa mon-
dialã. Germania fiind un stat industrial care este silit sã se aprovizioneze din strãi-
nãtate cu alimente ºi materii prime, ºi-a recunoscut obligaþia care îi incumbã, de
a acorda furnizorilor sãi preþuri echitabile. Aceastã obligaþie va fi respectatã ºi
de aici înainte, cãci este, înainte de toate, în avantajul ei propriu ca aceste relaþii
de schimb sã fie stabile ºi sãnãtoase, chiar dacã nu se încheie întotdeauna la
preþurile cele mai scãzute“15.

De altfel, Grävell aminteºte cã, chiar dacã, din punct de vedere strict ºtiinþific
Manoilescu ar avea dreptate, practic ºi politic nu este suficient sã demonstrezi
necesitatea industrializãrii pentru ca aceasta sã se ºi producã:

„Concluziile de politicã economicã ale lui Manoilescu sunt desigur valabile
din punct de vedere pur economic deºi nu duc în mod inevitabil la industralizare
pe baza deducþiilor sale ºtiinþifice. Ele cer o verificare de ansamblu politic,
deoarece nicio þarã nu poate sã se situeze în afara lumii întregi, ci, dimpotrivã,
orice þarã trebuie sã fie conºtientã de obligaþiile sale în cadrul comunitãþii econo-
mice mai mari cãreia îi aparþine“16.

Cu alte cuvinte, autorul german nu respinge ideile lui Manoilescu, dar consi-
derã cã practica impune mai degrabã raporturile de colaborare dintre state, plus
luarea în considerare a realitãþii economice a fiecãrui stat în parte (sã fie o sugestie
finã a ideii de superioritate pe termen lung a industriei statelor cu tradiþii indus-
triale în faþa noilor veniþi, adicã a statelor mai degrabã agrare din estul Europei?
– nu putem exclude o atare intenþie).

Astfel se terminã în 1938 poate cea mai importantã polemicã dusã de
Manoilescu pe tãrâmul ideilor economice cu partenerii germani. Dar polemica
va fi reluatã în anul urmãtor al revistei! De aceea nu credem cã am exagerat când
am spus cã este cea mai importantã polemicã dusã în paginile revistei corpora-
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tiºtilor români, una cu adevãrat relevantã din punct de vedere al consecinþelor
practice, economice ºi geopolitice.

Aceastã polemicã mai continuã în numãrul 3-4/1939, care revine la tema ra-
porturilor dintre economiile agrare ºi cele industriale prin articolul semnat
Christoph Frhr v.d. Ropp (Frhr este prescurtarea de la particula nobiliarã Freiherr,
care înseamnã aproximativ Lord): Productivitatea muncii în þãrile agrare. Arti-
colul trateazã concepþia lui Manoilescu pe aceeaºi temã cu polemica din anul
anterior din presa germanã. Autorul propune ca preþurile produselor agrare sã
creascã, rezolvând astfel problema productivitãþii muncii agricole:

„În fine, Manoilescu a arãtat, poate fãrã voie, o cale care, dupã pãrerea noastrã
este cea mai importantã ºi cea mai promiþãtoare, ºi care pare sã ne arate totodatã
relativitatea întregului sãu sistem teoretic. Manoilescu spune: «Dacã cumva,
printr-o minune neaºteptatã, preþurile produselor agricole s-ar urca considerabil
în comparaþie cu ale produselor industriale, ar rezulta atunci – ceteris paribus –
o creºtere a productivitãþii muncii agricole, ceea ce ar avea ca rezultat ca anumite
ramuri ale agriculturii s-ar ridica deasupra anumitor ramuri ale industriei pe
scara noastrã ierarhicã. Aºadar, concluziile noastre teoretice vorbesc în favoarea
agriculturii». Noi suntem de pãrere cã minunea de care vorbeºte Manoilescu la
începutul acestei fraze ar putea desigur deveni într-o zi o realitate. ªi trebuie sã
devinã o realitate nu numai pentru cã o voiesc þãrile agrare, dar ºi pentru cã o
voiesc ºi þãrile industriale care suferã din cauza aceleiaºi subdezvoltãri a agri-
culturii, chiar dacã la ele aceasta nu capãtã o formã atât de acutã (s. a.)“17.

Ca ºi celãlalt autor german care scrisese pe aceeaºi temã în „Lumea nouã“,
Christoph Frhr v.d. Ropp propune eliberarea Europei de preþurile þãrilor agrare
de peste ocean: „De aceea trebuie sã ne dezbãrãm cât mai mult de ideea cã
þãrile agrare de peste ocean, care lucreazã în condiþii complet diferite ºi care
nu sunt deloc suficiente pentru aprovizionarea pieþei europene, ar trebui sã
determine exclusiv preþurile produselor agrare din Europa cu puterea unei legi
naturale (s. a.)“18.

Autorul recunoaºte cã e important sã se elimine exploatarea þãrilor agrare de
cãtre cele industriale, dar acest lucru este un obiectiv de viitor al oamenilor poli-
tici „realiºti“. El admite ºi principiul unei anumite industrializãri a statelor agrare,
dar numai pânã la un punct, fiind de pãrere cã o aplicare excesivã a lui ar aduce
mai degrabã probleme decât soluþii (în acest punct, el este de altfel perfect în
acord cu Walther Grävell):

„O anumitã industrializare a þãrilor agricole ar putea fi unul din numeroasele
remedii pentru înlãturarea presiunii datoritã suprapopulãrii, dar nu este desigur
un remediu universal pentru mãrirea bogãþiei naþionale, deoarece aplicarea lui
excesivã este în contradicþie cu structura actualã geograficã, demograficã ºi poli-
ticã a Europei. ªi nu ar mãri bogãþia naþiunilor, ci dimpotrivã ar micºora-o“19.
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17 „Lumea nouã“ nr. 3-4/1939, p. 76.
18 Ibidem, p. 77.
19 Idem.



Polemica de faþã traduce tensiunile structurale ale economiei europene inter-
belice, dar reflectã ºi problemele ºi dificultãþile actuale de integrare a þãrilor din
fostul bloc sovietic (estul european) în UE. În opinia noastrã, este necesar sã fie
aduse în discuþie aceste elemente de istorie economicã europeanã, cu cât mai
mult cu cât azi pare cã proiectul unificãrii europene nu mai are contestatari
importanþi – ceea ce nu înseamnã cã, în sine, acest proces nu va cunoaºte ºi nu
cunoaºte multe sincope.
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