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Cuvinte cheie: recensământul general al populaţiei, demografie, agricultură, populaţie 

rurală, populaţie urbană, densitatea populaţiei, natalitate, învăţământ, industrializare. 

 

Tema de cercetare „Potenţialul de dezvoltare şi modernizare a României în prima 

jumătate a secolului XX din perspectivă demografico-economică” are ca motivaţie dorinţa de a 

aduce în prim plan transformările demografice, economice, sociale, istorice, administrative alături 

de cauzele acestora, într-un spaţiu şi timp în care izvoarele istorice edite, dar şi inedite, oferă 

informaţii generoase perioadei circumscrise temei cercetate. 

Perioada interbelică tratată în paginile acestei teze reprezintă pentru România o perioadă 

de mari prefaceri politice, economice, sociale şi culturale aflate într-o dinamică care vor avea un 

efect hotărâtor pentru lumea modernă, aducând un suflu nou pentru inovaţie, transformare, 

dezvoltare. 

Un rol foarte important îl joacă studiile din Arhivele Statului Bucureşti, fondul ce poartă 

numele dr. Sabin Manuilă aducând şi astăzi elemente de noutate ale perioadei interbelice.  

Alte categorii de izvoare folosite provin din Arhivele Naţionale ale României – Direcţia 

municipiului Bucureşti precum şi Direcţia Judeţeană Cluj. O dată cu dezvoltarea statisticii şi 

integrarea noilor categorii de izvoare în circuitul cercetării, demografia a suferit modificări, 

îmbogăţindu-se în funcţie de progresele realizate treptat.  

Din punct de vedere cantitativ, există o multitudine de documente statistice – 

recensăminte, circumscripţii, anuare etc. aflate în Arhivele Naţionale ale României, cu un rol 

deosebit de relevant în adunarea, ordonarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de informaţii. 

În prezent este mult mai facil de stocat o cantitate mare de informaţie în condiţiile în care există 

posibilitatea folosirii unor mijloace moderne de cercetare demografică. Desigur că în trecut bazele 

de date se realizau foarte greu atât din cauza limitărilor tehnologice, prin folosirea cartelelor 

perforate, cât şi datorită faptului că munca istoricului trebuia dublată de cea a unui specialist în 

domeniu. 

 

Lucrarea este structurată în trei capitole, primul referindu-se la Abordarea conceptuală şi 

politicile de dezvoltare şi modernizare a României în perioada 1918-1939, al doilea Evoluţia, 

structura şi compoziţia demografică a României conform recensământului din 1930, iar ultimul 

capitol tratează Gradul de valorificare a potenţialului demografico-economic al României pe 

aliniamentul 1938-1939. 

 

Revenind la primul capitol menţionăm că interesele economice ce se impuneau odată cu 

modernizarea, europenizarea şi dezvoltarea societăţii, cereau ca România să devină un stat în care 
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libertatea de circulaţie a mărfurilor, concurenţa, libertatea tranzacţiilor, alături de proprietatea 

privată şi întreaga ordine de drept burgheză să se instituie după model occidental. Independenţa, 

liberalismul economic reprezenta în esenţă, aderarea la condiţia istorică a realizării individualităţii 

şi independenţei politice şi economice a ţării.  

Trebuia să se ţină cont şi de faptul că munca productivă, pe lângă însuşirile naturale, 

depindea de sistemul economic, de progresivitatea factorului demografic, de climat, de creşterea 

şi diferenţierea necesităţilor şi, mai ales, de educaţia ei. 

A existat un climat internaţional favorabil extinderii metodelor moderne de producţie, de 

circulaţie, de schimb şi de consumaţie, iar România, pe fundamentul Marii Uniri, reclama 

soluţionarea unor sarcini fundamentale pe plan economic, social, politic, cultural-artistic, dând 

curs unui model propriu care să asigure  progresul ţării. 

Relaţia dintre Stat-Economie-Societate este poziţionată pe axa paradigmei liberalism-

intervenţionism, surprinzând transformările social-economice şi politice de după primul război 

mondial. Abordarea se poziţiona pe o direcţie individualistă, în care statul să poată avea un rol 

primordial, fără a nega însă implicarea agenţilor economici bazaţi pe proprietatea individuală, dar 

care trebuiau direcţionaţi, orientaţi, contralaţi, iar societatea trebuind analizată ca organism unitar. 

Strategia dezvoltării a avut ca şi principal efect schimbarea caracterului economiei,  

poziţionând România de la o ţară eminamente agrară la una agrar-industrială. S-au pus în valoare 

şi resursele energetice şi de materii prime, s-a dezvoltat sectorului bancar-financiar, a crescut 

numărul salariaţilor, precum şi gradul de calificare şi profesionalism a forţei de muncă.  

Creşterea rolului industriei şi a activităţilor neagricole, poziţia asemănătoare cu a 

agriculturii şi silviculturii în cadrul realizării produsului social al ţării, exprima înscrierea 

ireversibilă a României pe calea industrializării, în pofida limitelor impuse de stadiul dezvoltării. 

Se demonstrau posibilităţile de care dispunea ţara noastră privind valorificarea resurselor de 

materii prime şi energetice, contribuţia industriei la transformarea lor în bunuri de consum şi 

mijloace de producţie, la diversificarea acestora. 

Obiectivele modernizării şi integrării României în modelul occidental de dezvoltare era 

strâns legat de intervenţia activă a statului în viaţa economică, statul reprezentând o constantă a 

dezvoltării, văzut ca singura alternativă viabilă – unul dintre adepţii cei mai proeminenţi fiind 

Mihail Manoilescu. 

Perioada interbelică aduce în politicile economice elemente ale intervenţionismului statal, 

iar relativ la strategia dezvoltării industriale surprindem corelaţia cu principiile de bază ale 

reformei agrare. 

Un rol important revine şi învăţământului, Manoilescu considerându-l „cheia de boltă a 

procesului de modernizare a întregii societăţi româneşti”. 
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În scopul consolidării statului naţional unitar, a independenţei sale economice şi politice, 

în centrul naţiunii este plasată dezvoltarea economică, valorificarea bogăţiilor solului şi 

subsolului, atrăgând atenţia asupra faptului că nu numai puterea statului ci însuşi viitorul ţării 

depinde de capacitatea punerii în mişcare a energiei naţiunii. 

Statul român, în privinţa politicii economice a avut două orientări principale: prima, viza o 

economie întemeiată preponderent pe agricultură, ceea ce presupunea liberul schimb în comerţul 

exterior; şi cea de-a doua, pentru industrializare, ce presupunea protecţionism vamal. 

Principalele dezbateri au fost purtate între liberali (neoliberali) şi ţărănişti, primii fiind 

promotorii politicii „prin noi înşine”, politică care punea accent pe industrializarea ţării şi pe 

prioritizarea capitalului autohton faţă de cel străin, iar ţărăniştii, pe politica „porţilor deschise” 

capitalului străin şi dezvoltarea în principal a agriculturii, şi în subsidiar, a industriilor care 

produceau materii prime pentru agricultură.  

Partidelor politice au dus politici pentru realizarea modernizării şi dezvoltării ansamblului 

societăţii, pentru reformă şi integrarea Statului în modelul de evoluţie a Europei Occidentale. 

Organizarea administrativ-teritorială a contribuit la integrarea provinciilor istorice, la 

crearea pieţei naţionale, la recrearea satului, la consolidarea regimului democratic şi al monarhiei 

parlamentare. 

Între priorităţile de după 1918 ale specialiştilor s-a situat definirea caracterului economiei 

naţionale, pornind de la teza majoritară potrivit căreia România nu era menită să devină un Stat 

industrial, dar nici să rămână, aşa cum evoluase economic până la primul război mondial, unul 

exclusiv agricol. Esenţa tezei pleda pentru o economie complexă, agrar-industrială. 

Tipul de industrializare propus şi susţinut de politica economică a Statului era axat pe 

specificitatea realităţilor social-economice din ţară, care permiteau valorificarea surselor de 

materii prime şi energie, prelucrarea superioară, industrială, a produselor agricole. Această 

strategie şi programele aplicate s-au dovedit a fi viabile, dată fiind realitatea că economia 

României a devenit una agrar-industrială şi  a demonstrat că industria constituie condiţia esenţială 

şi punctul de plecare al evoluţiei în societate. 

 

Al doilea capitol, Evoluţia, structura şi compoziţia demografică a României conform 

recensământului din 1930, şi care are un loc principal în lucrarea de faţă, îl poziţionează în prim-

planul atenţiei pe dr. Sabin Manuilă, coordonatorul instituţiilor româneşti de statistică, 

personalitate de primă mărime a culturii româneşti, unul dintre cei mai de seamă demografi ai ţării 

din perioada interbelică. Recensământul din 1930 a fost primul efectuat pe teritoriul României 

Mari (cu o suprafaţă de 295.040 km, respectiv 18.059.896 de locuitori), după cele mai moderne 

metodologii.  
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Recensământul general al populaţiei a fost efectuat la 29 decembrie 1930 prin grija 

Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, titulari fiind prof. I. Răducanu şi E. 

Haţieganu, realizat pe baze şi criterii ştiinţifice care să se ocupe de recensământul pupulaţiei, 

recensământul întreprinderilor industriale şi comerciale şi recensământul clădirilor şi locuinţelor. 

Pentru prima dată au fost întregistrate trei caracteristici: neamul, religia şi limba maternă, 

iar rezultatele au fost prelucrate cu echipamente mecanografice obţinute cu ajutorul Fundaţiei 

Rockefeller şi trecute ulterior Institutului Central de Statistică. 

Datele recensămintelor din 1930 au fost puse la dispoziţia autorităţilor, cercetătorilor, 

tuturor celor interesaţi, jucând un rol deosebit de relevant în demografie, statistică, sociologie, 

economie şi geografie.  

Un loc prioritar în activitatea lui Sabin Manuilă l-a ocupat demografia şi statistica 

populaţiei – ocupându-se în mod special de statistica stării civile şi a mişcării populaţiei, 

prelucrând buletine de stare civilă (naştere, deces, căsătorie sau divorţ) şi obţinând informaţii utile 

în statistica populaţiei României. Prin recensământul din 1930 şi statistica mişcării naturale a 

populaţiei, statistica românească era sincronizată cu statistica occidentală1, obiectiv atins după 

mari eforturi. 

Recensământul general al populaţiei realizat în 1930 s-a ocupat în principal de stabilirea 

structurii naţionale a populaţiei României întregite, de starea civilă, grupe de vârstă, gospodării, 

infirmitate; de neam, limbă maternă, religie; de ştiinţa de carte; de locul naşterii, situaţia în 

familie, mărimea gospodăriilor, colectivităţii, cetăţenie, cunoaşterea limbii române; vârsta în ani; 

de profesiuni şi situaţii în profesiune după sex şi vârstă; de profesiuni şi situaţii în profesie după 

gradul de instrucţie; de profesiuni şi situaţii în profesiune după neam; de profesiuni secundare şi 

profesiunea cetăţenilor străini; de întreprinderi comerciale, industriale şi de transport; de clădiri şi 

locuinţe; de date comparative cu recensămintele Generale precedente; de Dicţionarul Statistic al 

Localităţilor; de Statistica Familiilor; de învăţământul românesc.  

Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă evoluţia populaţiei, cu accent pe factorul 

uman. Analizând evoluţia populaţiei ţării în perioada dintre cele două războaie mondiale 

constatăm faptul că aceasta a crescut din punct de vedere numeric cu 4.392.378 de locuitori, 

însemnând o pătrime în plus în 1939 faţă de polulaţia din 1920. Creşterea a fost mai accentuată în 

mediul rural, de 4.234.524 de locuitori, în mediul urban fiind doar de 167.854 de locuitori2. 

                                                            

1 G. Retegan, Dezvoltarea demografiei româneşti în perioada 1859-1916, în Studii de statistică. Lucrările celei de-a 
şaptea consfătuiri ştiinţifice de statistică apud. Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Sabin Manuilă. Istorie şi demografie; 
Studii privind societatea românească între secolele XVI-XX, Centru de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală 
Română, Cluj-Napoca, 1995, p. 19. 
2Dr. Sabin Manuilă şi D.C. Georgescu, Populaţia României, în Enciclopedia României, I, Bucureşti, 1938, p. 91; 
Conform Institut Central de Statistique, Bréviaire statistique de la Roumanie, 1940, Bucarest, 1940, p. 36-40; Prof. C. 
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Repartiţia populaţiei României pe suprafaţa ţării dădea, în 1930 o densitate de 61,2 

locuitori pe km2 în 19303, satele româneşti fiind în faţa unei adevărate explozii a natalităţii. Astfel, 

în 1933 densitatea populaţiei a sporit la 65,1, în 1936 la 66,9 iar în 1939 la 67 de locuitori/km2, an 

în care înregistra cea mai mare densitate din lume4. Densitatea României la nivelul anului 1930 

era apropiată de media europeană a aceleaşi perioade5. În urma analizei populaţiei din punct de 

vedere demografic observăm evoluţia ei, care, deşi oscilantă, a rămas în permanenţă printre cele 

mai dinamice din Europa. Atât la nivelul densităţii populaţiei, cât şi a ritmului înalt de creştere 

realizat exclusiv prin sporul natural, erau superioare decât cele ale Europei. 

Din analiza datelor statistice observăm că populaţia rurală continuă să deţină o pondere 

ridicată, de 79,8% din totalul populaţiei ţării, adică 14.405.989 de locuitori, având o densitate de 

48,9 locuitori pe km2, concentrând 79,2% din numărul gospodăriilor, 78,2% din cel al clădirilor şi 

55,2% din întreprinderile existente6. 

Înmulţirea într-un ritm accelerat a populaţiei rurale faţă de cea urbană a determinat 

sporirea celei dintâi la 81,8% la nivelul anului 1939. Proporţia populaţiei rurale era apropiată de 

cea a ţărilor vecine, cu o economie predominant agrară: în Iugoslavia era de 77,7% în 1932, în 

Bulgaria de 78,6%  în 1936, iar în Grecia de 69,5% în 19357.  

La nivelul populaţiei, satul românesc din perioada interbelică a reprezentat, prin rata 

sporului natural şi prin creşterea absolută a populaţiei, un factor major pentru evoluţia 

demografică a României, determinând sporirea continuă a populaţiei ţării, asigurând concomitent 

vitalitatea naţiunii, deţinând ponderea cea mai mare a populaţie ţării. 

Evoluţia populaţiei României din perioada interbelică s-a caracterizat printr-o natalitate 

ridicată, printr-o creştere demografică care a determinat sporirea continuă a populaţiei ţării, 

asigurând concomitent vitalitatea naţiunii. Sub acest aspect, un rol covârşitor l-a avut populaţia 

rurală, atât prin ponderea ei impresionantă în structura populaţiei naţiunii, de patru cincimi, cât şi 

prin rata de creştere, superioră în raport cu mediul urban, asigurând astfel un permanent izvor de 

populaţie pentru acest din urmă mediu. 

                                                                                                                                                                                                  

Jornescu, Alimentaţia poporului român şi producţia agricolă a ţărei, în „Analele economice şi statistice”, Bucureşti, 
an XXII (1939), nr. 7-12, iulie-decembrie, p. 405. 
3 D.C. Georgescu, Populaţia satelor româneşti, în „Sociologie românească”, an II (1937), nr. 2-3, februarie-martie, p. 
68. 
4 Georgescu, op.cit., p. 68; Virgil Madgearu, Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, Bucureşti, 
Independenţa Economică, 1940, p. 25. 
5 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930 , vol. IV, Bucureşti, 1939, p. XXXIV-
XXXV. 
6 Georgescu, op.cit., p. 68. 
7 Ibidem. 
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Factorul uman a jucat de asemenea un rol foarte important, la sfârşitul deceniului al 

patrulea înregistrându-se un spor natural de peste 4 milioane de locuitori, o pătrime în plus la 

nivelul anului 1939 faţă de populaţia anilor ’20. 

Satele româneşti au cunoscut o adevărată explozie a natalităţii, densitatea a crescut în mod 

constant, România înregistrând una din cele mai ridicate densităţi la nivel european. Spre 

exemplificare, populaţia Europei a crescut în intervalul 1930-1935, 1935-1939 cu 1,9 şi 0,9 

locuitori pe km2, pe când în România aceleiaşi perioade populaţia a crescut cu 3,9 şi respectiv 5,2 

locuitori la km2. 

La sfârşitul anului 1939 populaţia României reprezenta 3,62% din cea a Europei şi 

deţineam locul zece între cele 28 de ţări ale continentului. 

Proporţia populaţiei rurale era ridicată, apropiată însă de celelalte ţări învecinate cu 

structuri economice predominant agrare, chiar angajaţii din industrie lucuind încă la sate. 

Majoritatea populaţiei active locuia aşadar în mediul rural, adică 8.719.000 raportat la anul 1930 

dintr-un total de 10.547.000. 

De asemenea, starea demografică a ţării a putut fi cunoscută şi analizată în urma 

recensământului general al populaţiei din 29 decembrie 1930, oferind date cu o valoare istorică 

incontestabilă, fapt care a condus la reorientarea politicii oficiale, cu accent pus pe mediul rural în 

scopul rezolvării problemelor agrare pe de o parte, şi pe de altă parte, a procesului de urbanizare şi 

industrializare. A fost cadrul necesar implementării unor programe şi măsuri economice, sociale, 

sanitare, culturale şi educaţionale care şi-au găsit o mai mare relevanţă şi aplicabilitate în urma 

cunoaşterii realităţilor româneşti. 

 

Ultimul capitol, Gradul de valorificare a potenţialului demografico-economic al României 

pe aliniamentul 1938-1939, analizează pornind de la efectele marii crize economice mondiale care 

a  afectat bunul mers al dezvoltării şi al politicilor economice, ţările lumii intrând într-o perioadă 

dificilă la nivel economic, social, politic, perioadă depăşită abia în 1932-1933, perioada de avânt 

economic din intervalul 1938-1939. 

Dezvoltarea economico-socială a României în perioada interbelică a fost influenţată de 

evoluţia conjuncturii internaţionale, ţinând cont de faptul că a avut loc o accentuare a 

interdependenţelor economice pe plan mondial.  

România, ţară preponderent agrară, a recepţionat cu mare intensitate crizele, instabilitatea 

şi dezechilibrele economiei europene, având în vedere faptul că industria şi puterea sa economică 

erau mai slabe decât în cele mai multe ţări ale Europei.  

Piedicile comerciale şi valutare în calea schimburilor interstatale au dus la apariţia 

autarhiei, a politicii comerciale a clearing-ului. În consecinţă, în special în Europa, s-a constituit 
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blocul statelor industriale şi blocul statelor agrare, în cel din urmă intrând şi România, fiecare bloc 

promovând prin măsuri severe apărarea externă a propriilor interese. Politica economică a ţării 

noastre nu putea schimba tendinţele europene, aşa încât s-au constituit măsuri de contracarare a 

influenţelor negative externe, de apărare a economiei naţionale şi de diminuare a exodului de 

venit naţional rezultat din „foarfeca preţurilor” de import-export, din plata anuităţilor datoriilor 

externe etc.  

Rezultatele dezvoltării şi modernizării României interbelice au fost pozitive, ţara 

dispunând de factori motori de progres, însă comparativ cu alte state europene, au rămas la un 

nivel moderat. De asemenea, valorificarea potenţialului uman, a resurselor materiale, a aparatului 

de producţie naţional – au avut un nivel redus – la unii indicatori reuşind să ţinem pasul cu ţările 

mai dezvoltate ale Europei – industrie de utilaj minier şi petrolier, energetic, tractoare, 

autocamioane, aeronautică, instrumente de control şi bord, industria de armament.  

Ca potenţial economic general, indicatorul sintetic ca venitul naţional total şi 

componentele sale, ne arată că România deţinea o pondere de 1,9 % din totalul venitului national 

produs în 20 de ţări europene, ţara noastră situându-se pe locul al X-XI-lea. După indicatorul 

sintetic, producţia netă însumată a industriei, agriculturii şi construcţiilor, situaţia este aproape 

identică, cu diferenţa că ponderea ei era de 2,2 % din totalul producţiei corespunzătoare a 18 ţări 

comparate.  

Agricultura deţinea ponderea cea mai mare în venitul national total, cu 38,4 % la nivelul 

anului 1938, România ocupând locul II în ordine descrescătoare între 18 ţări europene. Cu acest 

profil “agrar”, producţia netă agricolă a României reprezenta 5,3 % din totalul producţiei nete a 18 

ţări din Europa, ţara noastră ocupând locul al şaselea.  

Au existat două elemente care au favorizat acest rezultat: în primul rând, resursa naturală 

proprie, suprafaţa arabilă a ţării care reprezenta 12,6%, situând România pe locul al treilea din 16 

ţări din Europa; în al doilea rând, forţa de muncă care se ocupa cu agricultura, populaţia activă din 

agricultură atingând 78,2% din totalul populaţiei active, situând ţara noastră pe locul doi între 20 

de ţări europene. 

Ca şi puncte forte ale perioadei din domeniul potenţialului productiv agricol este producţia 

de porumb înregistrată de România la nivelul anului 1938, care în totalul producţiei a 13 ţări 

europene, reprezenta 28%, plasând-o pe locul întâi; de asemenea, producţia de grâu deţinea o 

pondere de 7,5 în totalul producţiei de grâu a 24 de ţări europene, ceea ce însemna pentru ţara 

noastră locul cinci, loc ocupat de România şi la producţia de cereale, cu o valoare de 8,2% din 24 

de ţări europene. 

La nivelul culturilor vegetale şi zootehnice, România înregistra progrese: numărul ovinelor 

de care dispunea ţara noastră la nivelul anului 1938 reprezenta 8,4% din totalul specie respective 
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în 24 de ţări europene, România ocupând locul trei; la cabaline ponderea era de 8,2%, poziţionând 

ţara noastră pe locul cinci; la bovine, 4%, locul şase; porcinele deţineau o pondere de 3,9%, 

România ocupând locul opt.  

Unul din obiectivele politicii economice ale perioadei interbelice a fost valorificarea 

optimă a producţiei agricole şi eliminarea intermediarilor, organizarea cooperativelor de 

desfacere, de mecanizare, depozitare şi păstrare corespunzătoare a producţiei agricole – obiectiv 

îndeplinit partial. În acelaşi timp se reliefa politica de stimulare a preţurilor agricole pentru a 

atenua “foarfecele” tot mai împovărător. 

De asemenea, potenţialul industrial la câteva produse specifice de interes european era 

ridicat. Petrolul a reprezentat 37,8% din producţia totală a acestor produse petrolifere la nivel 

European, situând România pe primul loc. De asemenea la industria de cherestea ocupam locul 

cinci, cu o pondere de 6,3% dintr-un număr de 23 de ţări europene.  

Din punct de vedere al potenţialului uman, natural, productiv şi economic, România se 

situa în primele 10 ţări din Europa, cu un potenţial economic moderat, în curs de dezvoltare.  

Economia României interbelice duce cu sine menţinerea şi agravarea unor decalaje faţă de 

economiile dezvoltate, în ciuda unor recuperări pe plan instituţional şi  în privinţa dotării cu 

factori de producţie în unele ramuri economice. 

Ponderea crescândă a industriei în cadrul economiei româneşti, ritmul mai rapid de 

creştere a produsului social şi venitului naţional faţă de cel al comerţului exterior, modificarea 

structurii importurilor prin diminuarea părţii bunurilor industriale de consum şi prin sporirea 

ponderii materiilor prime şi semifabricatelor, diversificarea exporturilor spre Orientul Apropiat, 

balanţa comercială activă de-a lungul întregului deceniu patru, rambursarea unei părţi a datoriei 

externe şi reducerea ponderii capitalului străin au reprezentat paşi concreţi în direcţia trecerii 

României de la periferia la semiperiferia economiei mondiale. Astfel, comparaţia PNB/locuitor 

realizată de G. Arrichi şi J. Drangel pentru majoritatea statelor în 1938 plasează România printre 

ţările periferice8. 

Politica de industrializare şi dezvoltare periferică implica însă sacrificii serioase în ceea ce 

priveşte nivelul de trai, iar în cazul României existau îndoieli în ceea ce priveşte capacitatea de a-

şi menţine consecvent o perioadă mai lungă de timp această poziţie. 

 

Perioada interbelică, în care România a întregistrat progrese incotestabile, a fost totuşi prea 

scurtă pentru a produce transformări radicale, mai ales dacă avem în vedere că din cele două 

                                                            

8 G. Arrichi, J. Dragnel, The Statification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone, în 
Review, X, 1996, nr. 1, p. 66. 
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decenii interbelice, doar aproximativ 10 ani au reprezentat o creştere peste nivelul antebelic. 

Procesele de modernizare economico-sociale, de industrializare, s-au manifestat la scară restrânsă, 

în principal la nivelul urban unde locuia doar o cincime din populaţie. Societatea românească a 

rămas încă în stadiul accenturării polarizării economice şi sociale, fiind încă departe de etapa 

predominării civilizaţiei industriale, a diminuării discrepanţelor şi a preponderenţei claselor 

mijlocii în viaţa economică. România se afla pe traseul evoluţiei între societatea agrară 

tradiţională, întârziată şi cea dezvoltată economic, industrializată şi urbanizată.  

România nu a putut beneficia de condiţiile specifice care au făcut posibil demarajul spre 

dezvoltare în ţările avansate din punct de vedere economic şi social, lipsa unor asemenea premise 

constituindu-se într-o cauză principală a întârzierii şi ritmului lent de creştere. În plus, România, 

ca şi restul statelor subdezvoltate, au fost exploatate economic de diferite puteri străine, extorcarea 

practicată de acestea diminuând posibilităţile interne de acumulare şi de promovare a modernizării 

ţării.  

În toată perioada modernă România, o periferie, a evoluat pe un mod de creştere 

complementar cu ţările industrializate, aparţinând centrului, ca toate statele agrare, cu foarte slabe 

şanse de apropiere de nivelul statelor dezvoltate. Acesta a fost un mod de creştere periferică şi 

dependentă, cu posibilităţi reduse de schimbare structurală chiar şi pe termen secular. România a 

constituit mai ales o piaţă de desfacere a produselor fabricate, înalt competitive ale producătorilor 

externi, o sferă de plasament a capitalurilor eficiente externe, o sursă, pentru pieţele externe, de 

materii prime agricole şi extractive şi de combustibil pe care le ofereau condiţiile sale naturale. 

România a fost o economie periferică şi, spre sfârşitul perioadei interbelice, una semiperiferică, 

forţată să se dezvolte în complementaritate cu centrul economiei mondiale.9  

În perioada dintre cele două războaie mondiale o parte a populaţiei rurale, din necesităţi 

economice, au căutat soluţii în centrele urbane, crescând astfel ponderea locuitorilor oraşelor ţării, 

reducându-se continuu decalajul existent între mediul urban şi cel rural, asigurându-se astfel 

absorbirea populaţiei rurale în mediul industrial şi trecându-se treptat de la o economie 

predominant agrară, la una agrar-industrială.   

Au existat faze importante de creştere economică, atât în anii ’20, cât mai ales în anii ’30. 

Înainte de 1938 „fuseseră câtiva ani buni, de dinamism economic şi înflorire culturală” şi 

„deceniul 1930-1940 s-a remarcat printr-un ritm susţinut de modernizare”10. Progrese au fost 

realizate mai ales în industrie şi în dezvoltarea infrastructurii urbane, în special în Bucureşti. Faţă 

de nivelul 1929 = 100, producţia industrială în ansamblul său a ajuns la indicele 139 în 1939, 

                                                            

9 Maria Mureşan, Economie, instituţii şi integrare europeană, Editura ASE, Bucureşti, 2007, articolul lui Andrei 
Josan, România modernă şi sistemul economic european, p. 139-140. 
10 Lucian Boia, România, ţară fără frontiere, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 91, 94. 
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maxima ajungând la 141 la nivelul anului 193811. În cadrul industriei, au existat semnificative 

diferenţe între diferitele ramuri şi subramuri – astfel, industria extractivă, dominată de industria de 

ţiţei, a crescut în anii crizei economice şi apoi s-a confruntat cu o epuizare a unora dintre rezervele 

exploatabile după 1936; industria prelucrătoare a suferit din cauza scăderii cererii în timpul marii 

crize economice şi nu  a reuşit să crească în anii 1932-1938; în cadrul industriei prelucrătoare, 

unele ramuri au avut o dinamică foarte slabă (spre exemplu, industria lemnului era în 1939 la 

86,9% faţă de nivelul din 1929), în timp ce în altele au crescut peste medie, cum este cazul 

industriei metalurgice (150,6 în 1939; maxima a fost de 171,6 în 1938); industria pielăriei (162,6 

în 1939) şi industria textilă (169,1 în 1939, maxima fiind de 178,4 în 1937). Sporul producţiei de 

energie electrică, deşi cel mai spectaculos, este influenţat în mare măsură şi de nivelul scăzut de 

pornire12. 

Încă cu caracter mai sugestiv decât indicaţiile acestor indici valorici sunt evoluţiile 

cantităţilor fizice produse. Spre exemplu, producţia de uleiuri comestibile, care ajunsese la 21.228 

de tone în 1929,  a oscilat în anii crizei economice, apoi a crescut de la 22.500 de tone în 1933 la 

42.108 tone în 1939, cu o maximă de 44.004 tone în 193813. Producţia de fire de lână a sporit de 

la 2.976 de tone în 1929 la 7.596 de tone în 1938, iar la fire de bumbac creşterea a fost şi mai 

spectaculoasă, de la 3.036 de tone în 1929 la 15.264 de tone în 1939, în recul însă faţă de maxima 

de 16.524 de tone în 193814. Producţia de ciment a scăzut în anii crizei de la 306.540 de tone în 

1929 la 208.320 de tone în 1931 şi a crescut apoi la 465.000 de tone în 1939, maxima perioadei 

interbelice fiind de 51.921 tone în 1938. La producţia de oţel evoluţia a înregistrat situaţii 

similare: 160.782 de tone în 1929, 103.046 de tone în 1932 şi 254.227 de tone în 1939, după o 

maximă de 263.846 de tone în 1938; în cazul fontei variaţiile au fost majore, de la 72.346 de tone 

în 1929 la o minimă istorică de 2.013 de tone în 1933 şi apoi la 129.308 de tone în 1938 şi de 

114.742 de tone în 193915. Producţia de energie electrică a sporit de la 570 milioane kWh la 

nivelul anului 1929 la 1.212,5 milioane kWh în 193916, numărul abonamentelor radio a crescut de 

la 31.740 în 1929 la 259.374 în 193917, iar cel al convorbirilor telefonice de la aproape 99,4 

milione în 1929 la 248,9 milioane în 193918. Se poate concluziona că la nivelul perioadei 

interbelice, exista un spor considerabil la nivelul acestor ramuri. 

                                                            

11 Victor Axenciuc, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico-economice 1859-1947, vol. I, Industrie şi 
transport, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992-2000, p. 585. 
12 Ibidem, p. 586. 
13 Ibidem, p. 387. 
14 Ibidem, p. 388. 
15 Ibidem, p. 393. 
16 Ibidem, p. 392. 
17 Ibidem, p. 380. 
18 Ibidem, p. 375. 
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Alte ramuri, şi în mod special agricultura, au cunoscut dinamici inferioare. Într-o oarecare 

măsură, această deosebire în ceea ce priveşte ritmurile de dezvoltare sectoriale a condus la 

echilibrarea ponderii relative a industriei şi agriculturii în cadrul protecţiei materiale de la un 

raport de 1 : 2 în anii ’20 s-a ajuns la un raport de 51,4% producţia agricolă şi 48,4% producţia 

industrială în 193819. 

Apropierea ponderii industriei de cea a agriculturii în cadrul venitului naţional duce la 

concluzia potrivit căreia România reuşise „trecerea de la stadiul de ţară eminamente agrară la cea 

de ţară agrar-industrială”20.  

Potrivit datelor referitoare la evoluţia produsului intern brut şi a venitului national în 

România modernă, ponderea industriei a crescut cu mai puţin de 4% în ansamblul perioadei 

interbelice şi aceasta mai puţin pe seama agriculturii (în pofida scăderii preţurilor agricole) şi mai 

mult pe seama serviciilor materiale, categorie în care au fost incluse transporturile, comunicaţiile 

şi comerţul.  

Această constatare confirmă şi concluzia lui Keith Kitchins, care, pornind de la faptul că 

în 1939 peste trei sferturi din forţa de muncă era activă în agricultură faţă de 10% în industrie, 

aprecia că „structura economică de bază a ţării nu s-a schimbat în mod semnificativ”21. 

Privite în context international, progresele industriei româneşti au fost modeste.  

Astfel, potrivit indicilor de dezvoltare industriali calculaţi de Paul Bairoch, nivelul 

producţiei industriale din România Mare a atins în anul 1928, 4% din cel al Regatului Unit în 

1900 şi în 1938, 5% (Vechiul Regat avusese în 1913 doar 2% din acelaşi nivel); dublarea s-a 

datorat însă în cea mai mare măsură integrării provinciilor care anterior primului război mondial 

fuseseră sub stăpânire austro-ungară, pe cap de locuitor România înregistrând chiar un uşor recul 

(indice 11 în 1928 şi 1938, faţă de 13 – Vechiul Regat în 1913), singular în istoria interbelică a 

Europei (media europeană a crescut de la 45 în 1913 la 76 în 1928 şi 94 în 1938)22. 

Astfel, la sfârşitul periodei interbelice, România se plasa pe unul din ultimele locuri din 

Europa la indicatori relevanţi pentru nivelul dezvoltării industrial. Însă anii ’30 au adus şi unele 

modificări calitative în ceea ce priveşte relaţiile economice externe ale ţării, semnificativă fiind 

reducerea importurilor  de produse industrial de consum. Strâns legată de mecanismele de control 

al comerţului exterior instituită începând cu anul 1932, această reducere a dus la sporirea gradului 

de acoperire a pieţei interne de către producţia industriei româneşti – ponderea importurilor în 

                                                            

19 Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Historia, Ed. Polirom, 
2010, p. 262. 
20 Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu, Istoria românilor în secolul XX (1918.1948), Ed. Paideia, Bucureşti, 1999, p. 100. 
21 Keith Hitchins, România 1866-1947, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 387. 
22 Paul Bairoch, International Industrialization Level from 1750s to 1980, The Journal of European Economic 
History, 11, nr. 2, 1982, p. 302, 331. 
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asigurarea consumului intern de produse industriale scăzând de la 34,8% în 1929 la 21,4% în 

193823. Anvergura procesului de substituire a importurilor a variat de la o ramură la alta; în unele 

ramuri industria românească asigura aproape tot consumul intern (industria alimentară – 99%; 

industria materialelor de construcţii – 99%; industria pielăriei – 98%), în altele ponderea sa varia 

între 70 şi 85% (industria textilă – 85%; industria chimică – 84%; industria metalurgică – 72%), 

pe când în alte ramuri avea un rol monoritar (industria electrotehnică – 25%)24. Prin urmare, 

structura importurilor s-a modificat, scăzând ponderea bunurilor de consum finite şi crescând în 

schimb ponderea materiilor prime şi a bunurilor de capital necesare dezvoltării producţiei interne. 

Nicolae Georgescu-Roegen a sintetizat această evoluţie în următoarele etape25: 

I. Până în 1929 importul de produse finite formează centrul de gravitate al comerţului 

cu străinătatea. În primii ani, acest import este constituit mai ales din bunuri de 

consum. Treptat, importul de produse finite se menţine la un nivel ridicat, în timp 

ce importul materiilor prime şi semifabricatelor urmează o linie ascendentă. 

II. Între 1930 şi 1934, bunurile de consum nu mai sunt în general importate decât în 

forma semifabricată. Industria internă termină procesul de prelucrare început 

aiurea. Volumul importului de produse finite este în categorică scădere, iar cel al 

produselor semifabricate, în urcare. 

III. Începând cu 1935, deplasarea pe scara de producţie a importului continua: importul 

de materii prime creşte paralel cu o scădere a importului de semifabricate. Importul 

produselor finite este, de asemenea, în urcare; industria internă îşi măreşte 

capacitatea de producţie, lărgindu-şi scara de prelucrare. 

Aceste evoluţii corelate cu realizarea unei balanţe comerciale active în tot deceniul al 

patrulea, cu rambursarea unei părţi a datoriei externe şi cu reducerea părţii capitalului strain în 

economia românească, au contribuit la menţinerea României anilor ’30 în rândul ţărilor periferice 

din punctul de vedere al dezvoltării economice.  

 

 

 

 

 
                                                            

23 John R. Lampe, Marvin R. Jackson, Balkan Economic History, 1550-1950. From Imperial Borderlands to 
Developing Nations, Indiana University Press, Bloomington, 1982, p. 486. 
24 Victor Axenciuc, Unele caracteristici economico-sociale ale evoluţiei industriale a României în deceniul al 
patrulea, Revista de istorie, 33, nr. 3, p. 497. 
25 Nicholas Georgescu-Roegen, Economia României - Economie naţională, economie agrară, demografie, Ed. 
Expert, Bucureşti, 1997, p. 57. 
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