
Carteluri, 
politicã liberalã 

ºi dictaturã economicã

E venimentele petrecute în ultimul timp pun într-o
luminã stranie politica economicã a Partidului Li-
beral. Într-adevãr, ministrul Industriei ºi Comerþului,

hotãrînd sã ducã pînã la capãt politica lui aparent haoticã, dar
care, în fond, tinde cu o forþã elementarã la instaurarea dic-
taturei economice, se vede contracarat – în momentul în care
se pregãtea sã loveascã cartelurile industriale – de voinþa ho-
tãrîtã a acestor carteluri, exprimatã conºtient ºi categoric de
ºeful sãu politic.

Fapt divers, dar plin de învãþãminte, care dezvãluie re-
sorturile adînci ale politicei economice a Partidului Liberal,
care ne îndreptãþeºte sã punem la îndoialã ºi sinceritatea lo-
viturilor d-lui Manolescu-Strunga împotriva cartelurilor.

Moºtenitori ai tradiþiei lui Vintilã Brãtianu, liberalii nu
uitã cã scopul esenþial al stãpînirei puterii politice este dobîn-
direa de avantagii economice cu ajutorul organizaþiei de stat.
Numai cã, de astã datã, organizarea exploatãrii prin stat se
complicã prin faptul existenþei în sînul Partidului Liberal a
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douã grupãri antagoniste. Supus contaminãrilor psihice, a
atmosferei politice existente la noi dupã 1930, Partidul Li-
beral n-a putut scãpa nici el sciziunei pe « generaþii ». Ceea ce
în limbaj ordinar se traduce prin participanþi ºi neparticipanþi
la întreprinderile liberale.

Primul grup, al celor din cetate, condus de d-l Dinu Brã-
tianu, are ca animator pe d-l Tancred Constantinescu, ca fi-
nanciar pe d-l Victor Slãvescu, ca « industriaº », pe d-l G. Leon,
ca blazon « vintilismul » ºi ca pivot sistemul compus din Cre-
ditele Financiare, Creditul Industrial, Banca Româneascã cu
industriile, afacerile, institutele ºtiinþifice ºi presa aferentã.

Al doilea grup, la putere, dar afarã din cetate, condus
de d-l G. Tãtãrescu, are ca animator pe d-l Victor Antones-
cu ºi ca pivot aspiraþiile industriale ºi comerciale ale d-lor
Bejan, Berberian, Azanorian etc. S-a ajuns astfel la situaþia
paradoxalã ca puterea efectivã sã fie în mîna unora, pe cînd
nevoia utilizãrii ei sã o resimtã ceilalþi. Cîtã vreme tineretul
liberal a sperat cã va putea înlocui în chip firesc grupul bã-
trînilor la conducerea întreprinderilor liberale, raporturile
celor douã grupuri s-au mãrginit la revoluþii de felul celei în-
treprinse de ing. Bejan la conducerea Organizaþiei de la Plo-
ieºti. Cînd însã s-a vãdit cã locurile bãtrînilor liberali erau
destinate descendenþilor lor legitimi ºi direcþi ºi nu succe-
sorilor politici, tineretul a început sã se miºte. Miºcarea s-a
accentuat în momentul în care bãtrînii liberali au încercat
sã foloseascã stãpînirea politicã a « tinerilor » pentru reali-
zarea doleanþelor proprii. Partidul Liberal a ajuns, în chipul
acesta, sã dea spectacolul unei lupte înfundate între cele
douã « generaþii ».

Astfel, lucrînd cu discreþia care-l caracterizeazã, d-l Victor
Slãvescu, în trecerea pe la Ministerul de Finanþe, dacã n-a
reuºit sã restabileascã echilibrul bugetar al statului, a izbutit sã
echilibreze bilanþurile întreprinderilor liberale, greu încer-
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cate de cinci ani de crizã în opoziþie. Prin neglijarea sistema-
ticã a încasãrilor, numitã « degrevare fiscalã », a refãcut ren-
tabilitatea unei prime categorii de întreprinderi. Prin Legea
bancarã, sub numele de « încurajare a fuziunilor », a înlesnit
acapararea bãncilor mici de cãtre Banca Româneascã (exem-
plu : Banca Basarabiei), în vreme ce aceastã bancã era pusã la
adãpostul efectelor conversiunei, prin trecerea întregului sãu
portofoliu agricol asupra Bãncii Naþionale, despãgubitã, la rîn-
dul ei, de stat prin aºa-numita « finanþare a conversiunei ».

Calcularea acestei « finanþãri » la 7 miliarde lei, atunci
cînd pagubele nu erau decît de 3,5 milioane, i-a îngãduit ca,
la plecarea sa din minister, sã mijloceascã Creditului Industrial,
din aceastã despãgubire, un ajutor de nu mai puþin decît 1 mi-
liard lei, ca preþ al trecerii sale în fruntea acestei instituþii. În
acelaºi timp, Banca Româneascã, asociatã cu grupul « Ca-
gero », îºi asigura împãrþirea beneficiilor monopolului, de fapt,
al comerþului exterior prin consumaþii. Pe lîngã alte încercãri,
mai mult sau mai puþin izbutite (monopolul alcoolului, pe-
trolului, cafelei, cimentului etc.)...

Stimulatã de aceste iniþiative, tabãra adversã nu s-a lãsat
mai prejos. Mai întîi, prin afaceri lãturalnice.

Astfel, în vreme ce, la Bucureºti, primarul municipiului
obþinea, pentru fiul sãu, concesiunea exclusivã a transpor-
turilor cu autobuzele, « tineretul » liberal obþinea concesio-
narea cazinourilor ºi tot ce se putea concesiona în oraºele
din provincie.

Încurajat de sugestiile primite în cursul campaniei sale în
favoarea exportului de fructe în Germania, d-l Manolescu-
Strunga a devenit animatorul tineretului. Ajuns ministru al
Industriei ºi Comerþului, acesta, cu îndrãzneala ºi incohe-
renþa care-i caracterizeazã acþiunile, a conceput, nici mai mult,
nici mai puþin, decît ideea unei vaste operaþii, menitã sã scoatã
puterea financiarã din mîinile bãtrînilor liberali, nu pentru
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a schimba natura Partidului Liberal din partid bancar în par-
tid de mase, ci pentru a-i lua el locul.

Inspirat direct de prietenul sãu dr. Schaht, prima sa
idee a fost trecerea monopolului, de fapt a comerþului exte-
rior, din mîinile grupului « Cagero » – Banca Româneascã în
mîinile unor întreprinderi controlate direct de domnia-sa.
Sistemul, jenînd însã operaþiile acestui consorþiu ºi amenin-
þînd, odatã cu stabilitatea monetarã, situaþia Bãncii Româ-
neºti, debitoare în strãinãtate, ºi reputaþia ºtiinþificã a d-lui
V.  Slãvescu, insuficient de suplã pentru a se adapta noii si-
tuaþii – prima echipã a încercat sã zãdãrniceascã planurile mi-
nistrului de Industrie.

Au urmat cunoscutele evenimente naþionale ºi inter-
naþionale, care au dus la lichidarea primei echipe ºi înscãu-
narea celei de a doua, cu sprijinul factorului constituþional,
cîºtigat de abilitatea d-lui Tãtãrescu. Se ºtie, de altfel, cã nu-
mirea d-lui Gr. Dumitrescu la Banca Naþionalã s-a fãcut îm-
potriva voinþei d-lui Dinu Brãtianu ºi numai în schimbul
numirei d-lui Costinescu la Ministerul Sãnãtãþii.

Odatã stãpîn pe Institutul de Emisiune, « tineretul » li-
beral a ºtiut sã profite, realizînd asanãrile societãþii « Buhuºi »
ºi ale Bãncii de Credit, unde a instalat oamenii lui de încredere.

Socotindu-se, dupã pilda dr.-ului Schaht, stãpîn al vieþii
economice româneºti, îndrãzneala d-lui Manolescu-Strunga
nu a mai cunoscut margini. Din nefericire, pentru el, a sãrit
peste cal, atacînd cartelurile industriale, ultimele linii de re-
zistenþã ale bãtrînilor.

Cîtã vreme activitatea Ministerului Industriei s-a dez-
voltat alãturi ºi paralel cu aceea a vechii finanþe liberale, bã-
trînii au stat liniºtiþi, mulþumindu-se numai cu numirea d-lui
Dinu Brãtianu la preºedinþia Grupului H. De îndatã însã ce
ministrul Industriei ºi Comerþului a atins interesele ei, bã-
trînii s-au zburlit ºi, indignaþi poate ºi de reaua-voinþã a d-lui
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Tãtãrescu, de a legaliza trecerea autobuzelor la S.T.B.1, au pus
pe d-l Dinu Brãtianu sã intre în acþiune împotriva ministrului
de Industrie.

Epilog : « Sã mã ierþi ºi sã mã iubeºti, pentru cã toþi sun-
tem români, mai mult sau mai puþin oneºti ».

Note
Articol apãrut în Prezentul, an I, nr. 62, 14 aprilie 1935, p. 1. Sem-

nãtura : Ion Luca.
În acele luni (între februarie ºi iunie), Mircea Vulcãnescu semna în

Prezentul (cu pseudonimul Veritas) « Cronica externã ».
În lista lucrãrilor proprii din decembrie 1940, Vulcãnescu include

titlul acestui articol, cu menþiunea : « Anonim (Ion Luca) ». 

1 Societatea de Tramvaie Bucureºti.
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