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Politica externã este definitã prin obiectivele generale ale unui stat în interacþiu-
nea lui cu alte state.2 Ea are mai multe forme de manifestare printre care diplo-
maþia, alianþele, comerþul internaþional etc. Unul dintre rezultatele vizibile ale
politicii externe ale unui stat – ce poate fi ºi cuantificat – îl constituie tratatele
bilaterale pe care le semneazã cu alte þãri. Ele sunt atât rezultatul unei decizii de
politicã externã luatã de elita politicã la un moment dat cât ºi al unui intens efort
diplomatic. În prezentul studiu vom analiza statistic tratatele (pornind de la defi-
niþiile care se dau acestui concept ºi luând în calcul nuanþele diferite care îi erau
conferite în perioada interbelicã) pe care România le-a încheiat între cele douã
rãzboaie mondiale, oprindu-ne numai asupra tratatelor semnate în perioada de
pace ºi excluzându-le pe toate cele care fac parte din sistemul versaillez. Trata-
tele care au fost semnate în cadrul Conferinþei de Pace de la Paris au consfinþit
încheierea primului rãzboi mondial ºi noua ordine internaþionalã de pânã la iz-
bucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial, dar ele se supun unei alte logici – a
rãzboiului – ce determinã modalitãþile de acþiune ale politicii externe a unui stat.

Intenþia iniþialã a fost aceea de a compara datele obþinute cu cele similare cu
ale altor state – în primul rând state vecine, comparabile cu România din punct
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de vedere al puterii în cadrul sistemului european interbelic –, dar imposibi-
litatea de a obþine date complete, ne-a determinat sã renunþãm la acest demers.
În schimb, am analizat rezultatele obþinute, prin compararea lor pe parcursul celor
trei decade ale perioadei interbelice: primul deceniu (dominat de guvernarea libe-
ralã), perioada crizei economice (în care s-au aflat la conducerea þãrii guverne na-
þional-þãrãniste, cu singura excepþie a guvernului Iorga) ºi ultimul deceniu interbelic
(când sporeºte vizibil influenþa regelui Carol al II-lea atât în politica internã, cât ºi
în cea externã a statului român, concretizatã inclusiv prin îndepãrtarea lui Ni-
colae Titulescu de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe în anul 1936).

A existat continuitate în politica externã a României prin prisma tratatelor bi-
laterale pe care le-a semnat? Cu ce þãri a dezvoltat statul român cele mai intense
relaþii în aceastã perioadã istoricã ºi care au fost raþiunile care au stat la baza
acestor direcþii ale politicii externe româneºti? Este vizibilã prin prisma datelor
statistice schimbarea orientãrii politicii externe a României înainte de începerea
celui de-al doilea rãzboi mondial, pe fondul creºterii puterii ºi a influenþei Ger-
maniei în Europa? Pot fi corelate rezultatele analizei statistice cu analizele cali-
tative realizate de istorici, singurii care au oferit o versiune asupra politicii ex-
terne a României între cele douã rãzboaie mondiale? Sunt acestea câteva din în-
trebãrile la care vom încerca sã oferim rãspunsuri în cadrul acestui studiu.

Definiþiile tratatului

Tratatele sunt subiect al dreptului internaþional, principalul domeniu care s-a
preocupat de definirea acestora. Una dintre cele mai cuprinzãtoare definiþii ale
tratatului aparþine lui Ion M. Anghel care defineºte tratatul ca „un acord interna-
þional încheiat în scris între state ºi care este guvernat de dreptul internaþional,
fie cã este consemnat într-un instrument unic, fie în douã sau mai multe instru-
mente conexe ºi oricare ar fi denumirea sa particularã (art. 2, alin. 1, lit. a din
Convenþia de la Viena privind dreptul tratatelor, 1969); nu are importanþã denu-
mirea care i se dã documentului (tratat, acord, convenþie, pact, statut, act final,
modus vivendi, aranjament, protocol º.a.) toate acestea având aceeaºi valoare ju-
ridicã ºi angajând în aceeaºi mãsurã ºi cu aceeaºi forþã pãrþile; aceste denumiri
sunt subsumate denumirii de tratat. Tratatele se încheie între state, la nivelul lor
de state; dar ele se pot încheia ºi la nivel de ºef de stat ori la nivel de guverne...,
regimul lor fiind acelaºi – stabileºte regulile dintr-un anumit domeniu între douã
sau mai multe state.“3 Literatura recentã a extins definiþia tratatelor ºi asupra in-
stituþiilor ºi organizaþiilor internaþionale, care au devenit actori cu un rol sporit
în cadrul relaþiilor internaþionale ºi care pot semna ca entitãþi de sine stãtãtoare
tratate cu alte instituþii, organizaþii sau cu entitãþi statale.

Definiþii restrânse ale tratatelor se gãsesc în toate Enciclopediile de drept in-
ternaþional, de relaþii internaþionale sau de diplomaþie, în care tratatul este definit
ca un angajament contractual obligatoriu, semnat între state. Definiþiile de mai sus
sunt în fapt o extensie sau o contracþie a definiþiei din Convenþia de la Viena pri-
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vind dreptul tratatelor, încheiatã în anul 19694, aflatã în vigoare ºi astãzi, dar care nu
exista ca ºi concept atât de clar definit în dreptul internaþional în perioada interbelicã.

Nuanþe ale definiþiei tratatului au fost adãugate ulterior de mai mulþi autori.
Astfel, potrivit lui Anthony Aust, tratatul se diferenþiazã de alte înþelegeri care
pot fi încheiate între þãri prin caracterul lor internaþional.5 Statele îºi asumã, prin
tratate, angajamente care implicã politica lor externã, prin care îºi anunþã „inten-
þia de a crea obligaþii sub legislaþia internaþionalã“6, cu implicaþii pe plan regio-
nal sau universal. De altfel, tratatele sunt principalul instrument prin care este al-
cãtuitã legislaþia internaþionalã, cu toate cã ele creazã obligaþii contractuale nu-
mai pentru statele semnatare7, ºi-n acelaºi timp sunt documentele principale care
genereazã dezvoltãrile ulterioare ale legislaþiei internaþionale.

În afara caracterului obligatoriu (pe un termen mai scurt sau mai lung), trata-
tele sunt ºi principalul instrument care reglementeazã relaþiile dintre þãri ºi asi-
gurã cadrul în care acestea coopereazã. Statele coopereazã „fie pentru atingerea
unui scop comun sau cooperarea lor rezultã din interese complementare“8. Fie
cã sunt bilaterale sau multilaterale, tratatele au întotdeauna o formã scrisã, ele
neacoperind înþelegerile orale9.

Definiþii ale tratatului între cele douã rãzboaie mondiale

În perioada interbelicã, definiþia tratatului era mult mai restrânsã, iar acesta
avea o accepþiune diferitã de aceea a actului, convenþiei, protocolui etc. S-au dez-
voltat în aceastã perioadã mai multe concepþii cu privire la definirea juridicã a trata-
telor10, care erau diferenþiate în dreptul internaþional de cutumã, ºi depãºindu-se
„vechea concepþie, cã tratatul este în ordinea internaþionalã, ceea ce contractul este
în ordinea dreptului intern“11. Dezbaterile, în special cele între ºcoala juridicã germanã
ºi cea francezã, erau concentrate în jurul naturii juridice a tratatelor ºi a definiþiei
acestora. Un accent deosebit era acordat obligativitãþii tratatelor, atât în litera cât
ºi în spiritul lor, ce trebuia sã decurgã dintr-o anumitã moralitate universalã
specificã noii ordini internaþionale stabilite la sfârºitul primului rãzboi mondial.
Remarcãm aici un idealism al gândirii juridice internaþionale, caracteristicã în
fapt ºi primilor teoreticieni ai relaþiilor internaþionale din perioada interbelicã.

În general, între cele douã rãzboaie mondiale, existau anumite diferenþieri
între tratate, acorduri, convenþii etc., tratatul fiind cel care reglementa relaþiile
dintre state, ca entitãþi de sine stãtãtoare ºi care trasa cadrul general în care se de-
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rulau relaþiile la nivelul subsistemelor statele. Astfel, tratatele erau definite ca
„acorduri care intervin între douã sau mai multe puteri ºi care au ca obiect de a
reglementa anumite interese ale lor“12 sau ca „forma juridicã fundamentalã a re-
laþiilor normale dintre state; adicã între grupuri sociale independente, între agre-
gate umane, organizate juridiceºte ºi politiceºte“13. În schimb, prin act, de exem-
plu, se înþelegea „dreptul prevãzut într-un congres“14. Iar convenþia se deosebea
prin tratat, prin faptul cã „este mai puþin solemnã ca formã ºi cã, în fond are ca
obiect chestiuni de mai micã însemnãtate“,15 spre deosebire de accepþiunea ge-
neralã de astãzi care percepe convenþia ca un „tratat, de obicei între mai mult de
douã state, pe chestiuni de interes reciproc“16.

Existau, tot în aceastã perioadã, ºi alte accepþiuni ale tratatului care era definit
ca „o convenþie încheiatã dupã terminarea unui rãzboi, când el se mai numeºte
mai precis încã ºi Tratat de pace“17. În fapt era pus semnul egalitãþii între un
tratat ºi un tratat de pace. Definiþia era determinatã de utilizarea mai frecventã în
practica dreptului internaþional dintre cele douã rãzboaie mondiale a termenului
de convenþie, prin semnarea unui numãr mult mai mare de documente care erau
denumite convenþii între þãrile din Europa ºi întreaga lume. Pe de altã parte,
documentele semnate dupã încheierea unui rãzboi au fost numite întotdeauna
tratate, acesta fiind singurul reper clar de diferenþiere între tratate ºi ale docu-
mente semnate între þãri, care erau denumite convenþii, înþelegeri. Cu toate a-
cestea este indusã o confuzie terminologicã ºi mai mare în condiþiile în care, au
fost semnate, între 1918 ºi 1939, ºi un numãr semnificativ de documente care
purtau numele de tratate. Acest punct de vedere era însã unul minoritar în pe-
rioada interbelicã, definirea tratatelor, convenþiilor sau actelor fiind fãcutã ple-
când de la realitatea diversã a denumirilor care au fost date documentelor bila-
terale sau multilaterale semnate de state ºi a semnificaþiilor pe care acestea le-au
avut între cele douã rãzboaie.

Aspecte politice ale tratatelor

Tratatele au fost în general definite numai dintr-o perspectivã juridicã. Ca su-
biect al dreptului internaþional, juriºtii au fost preocupaþi mai mult de natura ºi
forma tratatelor ºi mai puþin de aspectele care exced acestui domeniu. Din acest
punct de vedere nu existã „nicio ierarhie juridicã“ între tratate18.

Ca parte componentã a politicii externe a statelor, tratatele includ ºi unele as-
pecte politice semnificative. „Tratatul apare ca un act de manifestare a statului –
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ca fenomen propriu al existenþei sale ºi de ducere a politicii sale externe“19. Ele
sunt dimensiunea politicii externe a unui stat cea mai uºor cuantificabilã (alãturi
de vizitele oficiale) ºi sunt o formã de manifestare a suveranitãþii unei entitãþi
politice, care dezvãluie capacitatea acesteia de a dezvolta relaþii diplomatice,
economice etc. cu alte entitãþi similare. În acelaºi timp, ele pot releva statutul in-
ternaþional al unei þãri (de exemplu de aliatã cu unele mari puteri sau de neu-
tralitate) sau gradul de integrare al unui stat în cadrul sistemului internaþional sau
al unor subsisteme regionale. „Numãrul mare de tratate pe care un stat le-a în-
cheiat ori la care participã, atestã faptul cã principala sa formã de manifestare în
politica externã – garantatã ºi sancþionatã în drept – o constituie cadrul juridic al
relaþiilor sale. Dacã un stat nu se manifestã prin încheierea de tratate, este ca ºi
cum nu ar exista.“20

Tratatele includ, de asemenea, ºi o componentã de simbolisticã politicã, un
mesaj simbolic care este adresat elitelor din celelalte state ºi mai puþin maselor
largi de cetãþeni (þinând cont de faptul cã mijloacele de comunicare în masã erau
la începuturile dezvoltãrii lor, fiind departe de impactul pe care îl au astãzi asu-
pra unor mase mari de oameni). Astfel, elitele percepeau diferenþierile de sub-
stanþã care existau între diverse tratate, chiar din titlurile lor. Existau tratate de
alianþã, de garanþie, de amiciþie, diferite prin prevederile lor, prin substanþa anga-
jamentelor pe care ºi le asumau reciproc þãrile semnatare. Astfel, Convenþiile de
alianþã defensivã semnate de România cu Iugoslavia ºi Cehoslovacia, împreunã
cu o Convenþie similarã între Cehoslovacia ºi Iugoslavia, în anul 1921 au creat
un model unic de colaborare al non-puterilor europene, statele Micii Antante
promovând în întreaga perioadã interbelicã un grad de colaborarea extins atât pe
verticalã (colaborare politicã, economicã, comercialã, militarã, la nivelul diferi-
telor organizaþii de femei, de presã etc.), cât ºi pe orizontalã (prin mecanismul
de consultãri permanente stabilit la nivelul miniºtrilor de Externe ºi prin poziþiile
comune pe care le-au avut faþã de diferite evenimente din Europa ºi din Asia, în
cadrul diferitelor organizaþii internaþionale, dar mai cu seamã în reuniunile So-
cietãþii Naþiunilor). Pe de altã parte, semnarea Tratatului de prietenie dintre Ro-
mânia ºi Italia în anul 1926 ºi ulterior ratificarea de cãtre statul italian a Tra-
tatului Basarabiei (în anul 1927) nu au „avut un efect perceptibil asupra relaþiilor
româno-italiene“21, în principal datoritã obiectivelor divergente pe care cele do-
uã þãri le aveau vizavi de menþinerea sau revizuirea graniþelor stabilite la finalul
primului rãzboi mondial, Italia afirmându-se pe scena europeanã ºi internaþio-
nalã ca un stat revizionist.

Au existat astfel tratate care au avut o influenþã importantã asupra acþiunii po-
litice a statului român ºi altele care nu au avut un impact asupra direcþiilor ºi
orientãrii politice externe a României, percepute ca atare ºi în sistemul european
dintre cele douã rãzboaie mondiale.
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Figura 1. Tratatele semnate de România între 1918-1940

Tratatele României în perioada interbelicã

Prin tratatele pe care le-a încheiat în perioada interbelicã, statul român a ur-
mãrit realizarea obiectivelor principale de politicã externã: menþinerea statu-
quo-ului teritorial ºi întãrirea securitãþii naþionale ca ºi menþinerea pãcii în Eu-
ropa. România a semnat un numãr total de 128 de tratate, din care 40 deAcorduri
de colaborare în diferite domenii, 25 de Acorduri comerciale, 41 de Convenþii ºi
22 de Tratate bilaterale. În primul deceniu interbelic, în perioada „marii guver-
nãri liberale“, au fost semnate un numãr de 37 de tratate, în timpul crizei eco-
nomice – 53, iar în perioada sporirii influenþei regelui Carol al II-lea în politica
statului – 37 (vezi tabelul 1 ºi fig. 1).

Tabelul 1
Numãrul tratatelor semnate de România în cele trei perioade interbelice22
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Acorduri Acorduri
comerciale Convenþii Tratate Total

Perioada I (1918–1928) 5 6 22 4 37

Perioada II (1929–1933) 9 17 14 13 53

Perioada III (1934–1940)

Total general

26

40

2

25

5

41

5

22

37

128



Din analiza datelor pentru întreaga perioadã interbelicã se remarcã, în primul
rând, constanþa acþiunilor de politicã externã a României, prin intermediul
tratatelor, în prima ºi ultima perioadã ºi-n acelaºi timp, creºterea numãrului de
tratate încheiate în perioada crizei economice, care se regãseºte în numãrul mai
mare de acorduri comerciale semnate – 17 faþã de 6 în perioada anterioarã ºi
numai 2 dupã criza economicã, ceea ce indicã eforturile statului român de a
cãuta soluþii la ieºirea din crizã prin colaborarea pe plan comercial cu cât mai
multe þãri ale lumii, ºi-n special din Europa (tabelul 1).

În privinþa statelor cu care România a semnat tratate bilaterale, cele mai
multe astfel de documente au fost semnate cu Polonia – 14 (tabelul nr. 2) – ceea
ce indicã relaþia privilegiatã, de prietenie ºi colaborare pe care statul român a
avut-o în perioada interbelicã cu statul polonez. Aparent surprinzãtor, urmeazã
Germania, cu care România a încheiat un numãr de 13 tratate, dar, din acestea
10 au fost semnate în ultimul deceniu interbelic (tabelul nr. 5), ºi-n special în ul-
tima parte a acestui deceniu, când influenþa Germaniei a sporit considerabil pe
întregul continent, inclusiv în România. Comparând numãrul de tratate pe care
România le-a ratificat cu Franþa – numai 7 (tabelul nr. 2) în întreaga perioadã in-
terbelicã –, cu numãrul de tratate pe care le-a încheiat cu Germania numai în
câþiva ani, la sfârºitul anilor ’30 – 10 – putem considera cã influenþa pe care Ger-
mania a avut-o în România în perioada premergãtoare începerii celui de-al doilea
rãzboi mondial a fost mai consistentã decât cea francezã în întreaga perioadã in-
terbelicã.

Numãrul aparent mare de tratate încheiate cu Ungaria – 11 – este, în prin-
cipal, rezultatul colaborãrii în plan comercial, cele mai multe dintre acestea fiind
acorduri de cooperare comercialã în diferite domenii ºi pentru reglementarea
unor unor chestiuni care priveau vecinãtatea celor douã þãri. În schimb, România
a semnat un numãr semnificativ de tratate cu Iugoslavia ºi Cehoslovacia, atât
Convenþiile prin care a fost creatã Mica Înþelegere, cât ºi tratate bilaterale de co-
laborare în domeniile economic, comercial sau militar ºi cu Grecia ºi Turcia,
cele douã þãri care au format împreunã cu România ºi Iugoslavia, Înþelegerea
Balcanicã, în anul 1934. Cele douã alianþe au constituit doi dintre pilonii de bazã
ai politicii externe româneºti, alianþe prin care s-a încercat construirea unui
sistem bazat pe principiile versailleze care sã garanteze statu-quo-ul stabilit la
finele rãzboiului.

În întreaga perioadã interbelicã, România a semnat tratate cu toate þãrile ve-
cine, inclusiv cu Uniunea Sovieticã (statul vecin cu care a reluat relaþiile diplo-
matice abia în deceniul al treilea, din cauza nerecunoaºterii de cãtre marea putere
rãsãriteanã a graniþei comune stabilite prin Tratatul de Pace de la Paris), în tabel
regãsindu-se aproape statele europene. Dintr-un numãr total de 30 de þãri, câte
au existat în Europa interbelicã, numai 3 nu se regãsesc în lista þãrilor cu care
statul român a încheiat documente de colaborare bilateralã: Irlanda, Luxemburg
ºi Lichtenstein. Pe de altã parte, România a dezvoltat relaþii de cooperare ºi cu
þãri de pe alte continente (America de Nord, America de Sud, Asia), într-o pe-
rioadã în care interacþiunea ºi interdependenþa statelor erau cu mult mai reduse
decât în perioada contemporanã.
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Tabelul 2
Tratate semnate de România cu alte state
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Perioada I (1918–1940) Albania 2

Argentina 1

Austria 7

Belgia 1

Brazilia 2

Bulgaria 4

Cehoslovacia 8

Danemarca 2

Egipt 2

Elveþia 3

Estonia 1

Finlanda 2

Franþa 7

Germania 13

Grecia 5

Italia 6

Islanda 1

Iugoslavia 5

Japonia 2

Letonia 1

Lituania 1

Marea Britanie 3

Norvegia 2

Olanda 2

Polonia 14

Portugalia 3

Spania 2

Suedia 2

SUA 3

Turcia 7

Ungaria 11

Uniunea Sovieticã 3



În primul deceniu interbelic, deceniu dominat de personalitatea liberalului
Ion I. C. Brãtianu (care a ºi condus 3 din cele 11 guverne din primul deceniu inter-
belic – el încetând din viaþã în noiembrie 1927 – iar pe celelalte manevrându-le
din umbrã, prin abilitãþile lui politice ºi influenþa pe care a avut-o asupra regelui
Ferdinand23), România a semnat 37 de tratate, cele mai multe dintre ele cu state
mici ºi mijlocii din vecinãtatea sa. (vezi tabelul 3)

Tabelul 3
Statele cu care România a semnat tratate bilaterale

în primul deceniu interbelic

Relaþia privilegiatã pe care ºi-a construit-o cu Polonia este evidenþiatã de cele
7 tratate bilaterale. În al doilea rând, sunt tratatele semnate cu Cehoslovacia ºi
Iugoslavia, care au stat la baza creãrii Micii Înþelegeri, un rol esenþial revenind
celei mai importante personalitãþi a diplomaþiei româneºti din aceastã perioadã,
Take Ionescu24. Reglementarea unor probleme cu vecinii – Ungaria ºi Bulgaria
– se regãseºte în numãrul de tratate bilaterale semnate în primul deceniu interbe-
lic. (vezi fig. 2). Din analiza datelor nu reiese „continuarea orientãrii tradiþionale
spre Franþa ºi Marea Britanie“25, România reuºind sã încheie un singur tratat cu
Franþa ºi unul cu Marea Britanie, în aceeaºi perioadã semnând tot un tratat cu
Germania ºi niciunul cu Uniunea Sovieticã (stat cu care va relua relaþiile diplo-
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23 Vezi Ioan Scurtu, Ion I. C. Brãtianu. Activitatea politicã, Bucureºti, Editura Museion, 1992.
24 Vezi, Eliza Campus, Mica Înþelegere, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1968.
25 Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluþia regimului politic de la democraþie la dicta-

turã, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1996, p. 27.

Perioada I (1918–1928) Albania 1

Austria 5

Bulgaria 2

Cehoslovacia 5

Elveþia 1

Franþa 1

Germania 1

Grecia 1

Italia 1

Iugoslavia 3

Marea Britanie 1

Polonia 7

Portugalia 1

SUA 1

Ungaria 6



matice în anul 1934). Orientarea politicii externe româneºti reiese însã prin nu-
mãrul mult mai mare de tratate încheiate cu state care urmãreau menþinerea sta-
tu-quo-ului european stabilit la finalul primului rãzboi mondial, cele douã mari
puteri fiind „garantele“ respectãrii prevederilor tratatelor de pace.

Figura 2. Tratate semnate de România între 1919-1929

Criza economicã mondialã dintre anii 1929-1933 a fost resimþitã ºi în Ro-
mânia ºi a influenþat inclusiv acþiunile de politicã externã. Creºte acum, în mod
semnificativ numãrul de tratate pe care le semneazã România, de la 37 la 53 ºi-n
acelaºi timp, numãrul þãrilor cu care aceste documente sunt încheiate se dublea-
zã, de la 15 (în anii 1919-1929) la 30 (între 1929-1933) (vezi tabelul 4 ºi fig. 3).
Schimburile comerciale au fost intensificate prin semnarea a numeroase acor-
duri comerciale ºi convenþii ca o soluþie pentru rezolvarea crizei economice in-
terne. Polonia rãmâne ºi în acest interval statul cu care România a semnat cele
mai multe tratate. (vezi tabelul 4) De altfel o constantã ºi a acestei perioade o re-
prezintã colaborarea cu statele mici ºi mijlocii din centrul ºi estul Europei.

Tabelul 4
State cu care România a încheiat tratate în perioada crizei economice
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Perioada II (1929–1933) Albania 1

Austria 2

Belgia 1

Bulgaria 1

Brazilia 1

DOCUMENTE BILATERALE



În tabelul anterior se regãsesc, în aceastã perioadã, mai multe þãri de pe alte
continente decât cel european cu care statul român a parafat tratate. Pentru prima
datã sunt semnate tratate cu Brazilia, Egipt sau Japonia.
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Perioada II (1929–1933) Cehoslovacia 2

Danemarca 1

Egipt 1

Elveþia 2

Estonia 1

Finlanda 1

Franþa 4

Germania 2

Grecia 2

Italia 2

Islanda 1

Iugoslavia 2

Japonia 1

Letonia 1

Lituania 1

Marea Britanie 1

Norvegia 1

Olanda 2

Polonia 6

Portugalia 2

Spania 1

SUA 2

Suedia 2

Turcia 2

Ungaria 4



Figura 3. Tratate semnate de România între 1929 ºi 1933

Dupã anul 1933, România a parafat un numãr total de 37 de tratate. Este o
perioadã care este marcatã de venirea la putere a lui Hitler, cel care va contesta
statu-quo-ul european stabilit la finalul primului rãzboi mondial. Pe fundalul
creºterii influenþei puterilor revizioniste în Europa, România, care l-a avut în
fruntea diplomaþiei sale pe Nicolae Titulescu (1932-1936) a încercat sã gãseascã
soluþii pentru apãrarea intereselor naþionale, în contextul opacitãþii de care au dat
dovadã Franþa ºi Marea Britanie faþã de pericolul revizionismului. Una dintre cã-
ile de acþiune a fost intensificarea colaborãrii regionale (vezi crearea Înþelegerii
Balcanice, în anul 1934), vizibilã în special prin creºterea numãrului de tratate
semnate cu Turcia (vezi tabelul 5).

Tabelul 5
State cu care România a încheiat tratate în ultimul deceniu interbelic
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DOCUMENTE BILATERALE

Perioada III (1934–1940) Argentina 1

Brazilia 1

Bulgaria 1

Cehoslovacia 1

Danemarca 1

Egipt 1

Finlanda 1

Franþa 2

Germania 10



Dar creºterea cea mai spectaculoasã care se înregistreazã în acest interval
temporar este cea a numãrului de tratate semnate cu Germania – 10. (tabelul 5).
Aceasta nu s-a întâmplat însã pe parcursul întregii perioade avute în vedere
(1934-1940), ci începând cu anul 1939. Pe parcursul a numai doi ani, România
a semnat cu Germania cele mai multe tratate dintre toate þãrile cu care a avut
relaþii diplomatice între cele douã rãzboaie. Anul 1939 este ºi anul în care este
semnat Tratatul economic româno-german (martie 1939), care înseamnã înce-
putul reorientãrii politicii externe româneºti, pe fondul schimbãrii raporturilor de
forþe pe plan european, prin sporirea puterii ºi a influenþei Germaniei revi-
zioniste ºi a politicii de concesiuni repetate ale celor douã mari puteri garante ale
sistemului versaillez, Franþa ºi Marea Britanie. În acest context, „România a tre-
buit sã se orienteze, ca ºi alte state din estul ºi sudul Europei, fie spre o politicã
de confruntare cu puterile revizioniste extrem de riscantã... fie spre o politicã de
aliniere la politicile puterilor majore zonale..“26 Varianta aleasã de regele Carol
al II-lea ºi pusã în aplicare de diplomaþia româneascã a fost aceea de a ceda în
faþa presiunilor Germaniei naziste, în ciuda avertismentelor date de Nicolae
Titulescu la scurt timp dupã înlocuirea lui de la conducerea Ministerului Afa-
cerilor Externe, care spusese cã în urmãtorul rãzboi mondial, puterile victorioase
vor fi Franþa, Anglia ºi Statele Unite, ºi nu Germania nazistã, iar România va
trebui sã le rãmânã aliatã, cu toate riscurile pe care le va avea de înfruntat, inclu-
siv acela ca teritoriul sãu sã devinã un câmp de luptã între cele douã tabere ad-
verse.27
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26 Adrian Miroiu, Balanþã ºi hegemonie. România ºi politica mondialã, 1913-1989, Bucureºti, Editura

Tritonic, 2005, pp. 112-113.
27 Vezi, Nicolae Titulescu, Politica externã a României (1937), ediþie îngrijitã de George G. Potra,,

Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1994, pp. 316-325.

Perioada III (1934–1940) Grecia 2

Italia 3

Iugoslavia 0

Japonia 1

Marea Britanie 1

Norvegia 1

Polonia 1

Spania 1

Turcia 5

Ungaria 1

URSS 3



Figura 4. Tratate semnate de România între 1934 ºi 1940

Concluzii

Tratatele pe care România le-a semnat în perioada interbelicã – fie cã erau
numite convenþii, acorduri sau tratate – reprezintã un indicator semnificativ
pentru direcþiile acþiunilor de politicã externã în perioada interbelicã. România a
fost dupã primul rãzboi mondial unul dintre statele care au acþionat pentru men-
þinerea statu-quo-ului teritorial în Europa, ºi-n consecinþã a continuat politica
alãturi de marile puteri care susþineau acest deziderat, în special Franþa. Existã o
continuitate vizibilã în politica externã, dincolo de diferitele guverne care s-au
aflat la conducerea statului român. Schimbarea vizibilã a orientãrii are loc în
anul 1939, atunci când România se poate spune cã a început de facto sã intre în
sfera de influenþã a Germaniei, pe fondul cedãrilor repetate ale Franþei ºi Marii
Britanii în faþa agresiunilor statelor revizioniste.

Dar componenta cea mai densã a politicii externe româneºti interbelice a re-
prezentat-o colaborarea cu þãrile mici ºi mijlocii care aveau aceleaºi mari obiec-
tive de politicã externã. Polonia a fost unul dintre statele cu care România a avut
cele mai intense relaþii de colaborare, pe fondul inexistenþei unor dispute terito-
riale (disputele teritoriale pe care Polonia le-a avut cu Cehoslovacia au fost de
altfel motivul principal pentru care nu a aderat la Mica Înþelegere). Constanta
politicii externe româneºti o reprezintã însã Mica Înþelegere, realizatã cu Ce-
hoslovacia ºi Iugoslavia, un model de cooperare care nu a fost încã suficient de
bine analizat ºi care meritã a fi investigat cu metodele de cercetare specifice rela-
þiilor internaþionale.
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