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Rezumat. În cadrul acestui articol, accentul cade asupra
perioadei interbelice a istoriei românilor. Imediat după încheierea
Primului Război Mondial, societatea şi clasa politică românească erau
încă destul de efervescente. În aceste condiţii, iau naştere mişcări noi, cu
origini în provinciile fostului Imperiu Austro-Ungar. Istoria PNŢ la
conducerea ţării se suprapune cu o perioadă care a marcat întreaga
lume: Marea Criză. Dificultăţile pe care guvernele le întâmpină sunt
reflectate în analizele istoricilor, dar şi în articolele de presă care
încearcă să prezinte abuzuri, decizii economice şi sociale. Ne propunem
să prezentăm felul în care a evoluat această doctrină şi modul în care
ideile preconizate au fost aplicate în momentul în care PNŢ a ajuns la
putere.
Cuvinte cheie: Marea Criză, doctrină, ideologie, curbe de
sacrificiu.
Abstract. In this article, the accent falls upon the interwar period
of the Romanian history. Immediately after First World War ended, the
Romanian society and political class were still very effervescent. In these
conditions, from the former territories of the Austro-Hungarian
Monarchy arise some new movements. PNŢ’s (The National Peasants’
Party) history at country’s leadership overlaps with a period that
influenced the whole world: The Great Depression. The difficulties the
governments had to face are reflected in historical analysis, but also in
press articles that try to present power abuse, economic and social
decisions. We propose to present the way this doctrine evolved and the
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way it's ideas have been implemented as the PNŢ led the Romanian
government.
Keywords: The Great Depression, doctrine, ideology, sacrifice
curves.
Premisa de la care a pornit întregul demers de cercetare are
legătură cu interesul personal pentru problemele referitoare la viaŝa
cotidiană a oamenilor în diferite regimuri politice şi felul în care acestea
se află în legătură. Doctrina ŝărănistă este una dintre cele mai complexe,
în privinŝa interesului manifestat pentru clasa ŝărănească şi pentru
ridicarea acesteia. Teoreticienii acestui curent au văzut în ŝărănime
potenŝialul unei clase, care prin intermediul unor reforme bine aplicate
poate să se constituie în principala forŝă a ŝării. După ce au ajuns la putere,
aceştia s-au confruntat cu grava criză economică ce a afectat întreaga
lume. În acest sens am încercat să urmăresc modul în care problemele de
natură economică au determinat deciziile politice şi în ce fel programul
propus de naŝional - ŝărănişti a fost aplicat în perioada în care s-au aflat la
conducerea ŝării.
Spre deosebire de doctrinele liberale şi socialiste, ŝărănismul
propune o a treia linie de evoluŝie. Aceasta vizează înŝelegerea societăŝilor
nemodernizate, dominate de elementele ŝărăneşti, pe care celelalte
doctrine tind să le lase în urmă, considerând capitalismul urban ca fiind
cel care trebuie să stea la baza evoluŝiei societăŝii. Acest nou curent
teoretic se numeşte neo-evoluŝionism şi a fost exprimat de diverşi
teoreticieni ca Virgil Madgearu, dar şi de alŝii precum Constantin Stere
sau Garabet Ibrăileanu, care vor aduce modificări importante paradigmei
evoluŝionismului.1
Conform lui Madgearu, capitalismul a avut o influenŝă nefastă
asupra agriculturii deoarece a dus la dispariŝia industriei casnice, odată cu
apariŝia produselor de larg consum, ceea ce a însemnat o sărăcire a
ŝărănimii.2 Nu a reprezentat o ruinare propriu-zisă, deoarece urbanizarea a
creat o piaŝă pentru produsele agrare, stimulând intrarea economiei rurale
într-una de schimb. Unei astfel de concurenŝe puterea de muncă, în mod
clar, mai redusă a ŝăranilor, nu îi putea face faŝă. El combate teza lui
Zeletin care susŝine că noile condiŝii politice, sociale şi economice au
determinat agricultura să fie o simplă anexă a capitalismului, aşadar şi-a
1
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pierdut din potenŝialul influenŝării societăŝii. Dorind să înlăture această
prejudecată monoliniară, Madgearu susŝine că „regimul proprietăŝii
ŝărăneşti poartă într-însul condiŝiile obiective şi subiective, prielnice
progresului agricol‖.3 Cu alte cuvinte, sistemele agrariene şi societăŝile
ŝărăneşti alcătuiesc un sistem socio-economic care are propria direcŝie de
dezvoltare.
Madgearu nu încearcă să ducă până la absurd această idee, ci caută
să identifice şi situaŝii în care independenŝa ŝăranilor poate să fie pusă sub
semnul întrebării. Exploatarea acestora de către capitalişti se poate face,
de exemplu prin stabilirea unui preŝ foarte redus de cumpărare a
cerealelor, ceea ce face ca munca agricolă se devină puŝin profitabilă.4
Chiar şi aşa, în viziunea sa, capitalismul ca mod de producŝie a
atins puŝine ramuri ale industriei în mod semnificativ, agricultura
menŝinându-şi predominanŝa. Economia românească nu putea fi integrată
în sistemul capitalist, deoarece structura sa era încă dominată de aşezările
ŝărăneşti, care reprezentau o reŝea economică condusă de propriile valori
cantitative.5 Pornind de la premisa că România trebuie să rămână un stat
preponderent agrar, teoreticienii doctrinei liberale au avut în vedere şi
dezvoltarea unor ramuri industriale, dar care să valorifice mai ales
resursele solului şi produsele agricole.
Viziunea privind rolul acestei doctrine a trecut printr-o serie de
transformări succesive. Dacă la începutul anilor '20, Constantin Stere
considera că statul român nu poate fi decât un stat de ŝărani, deoarece
întreaga evoluŝie şi mecanismele de funcŝionare a societăŝii s-au datorat
ŝărănimii, după 1924 se vorbeşte despre „apărarea de clasă‖ împotriva
agresiunilor la care ŝărănimea era supusă, iar în acest sens se preconiza
organizarea acesteia în cooperative, care să determine o evoluŝiei proprie,
să edifice statul ŝărănesc bazat pe o largă „democraŝie populară‖.6
Aceste idei s-au regăsit în programul Partidului Naŝional –
Ŝărănesc, înfiinŝat în 1926 prin fuziunea Partidului Naŝional cu Partidul
Ŝărănesc, avându-l ca prim preşedinte pe Iuliu Maniu. Baza socială era
asigurată mai ales de ŝărănime, dar şi de o parte a burgheziei mici şi
mijlocii urbane, ori a intelectualităŝii.7 Liderii ŝărănişti considerau că
problema acelei perioade era salvarea democraŝiei parlamentare, care era
ameninŝată de burghezia industrială şi financiară. Tocmai de aceea
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trebuiau să renunŝe la elementele radicale din propriul program, precum
teza luptei de clasă, şi să se alăture Partidului Naŝional. Necesitatea
adoptării unei noi Constituŝii s-a aflat în centrul discuŝiilor şi a reprezentat
cel mai important punct al programului PNŜ. Aceasta trebuia „să
izvorască din consensul voinŝei cetăŝenilor, liber manifestat, şi să fie astfel
întocmită, încât să reprezinte o chezăşie pentru dezvoltarea forŝelor vii ale
naŝiunii.‖8
Noul partid se prefigura ca principalul adversar politic al
liberalilor şi spre deosebire de aceştia, care protejau interesele
finanŝiştilor, a comercianŝilor şi a industriaşilor, erau determinaŝi să
protejeze interesele agricultorilor, în concordanŝă cu ideile lui Madgearu.
Concepŝii diferite se conturează şi în ceea ce priveşte rolul statului:
liberalii vorbesc despre rolul conducător al acestuia, în timp ce ŝărăniştii
se referă la rolul de mediator pe care statul trebuie să îl îndeplinească.9
Un alt punct în programul ŝărăniştilor a fost ocupat de
descentralizarea şi autonomia locală. Astfel, organelor centrale li se reduc
atribuŝiile, având numai „dreptul de îndrumare şi control‖. Alte idei
prevăzute în program sunt: solidaritatea claselor muncitoare cu ŝărănimea
- concepŝie diferită de doctrina marxistă prin faptul că ŝărănimea era
principalul factor de producŝie, temelie a bazei statului, actele unirii
reprezentau „norme directive ale partidului‖, libertatea alegerilor prin
verificarea mandatelor de către justiŝie, „deschiderea porŝilor‖ în faŝa
capitaliştilor străini - politică opusă faŝă de cea liberală. Aceasta se datora
faptului că ŝărăniştii susŝineau ideea conform căreia România nu dispunea
la momentul respectiv de suficient capital pentru susŝinerea economiei,
promovând o politică de deschidere faŝă de capitalul străin. Alte idei ale
programului sunt sprijinirea producŝiei agricole prin dezvoltarea
cooperaŝiei, credite ieftine pentru ŝărani, încurajarea „industriei ŝărăneşti‖,
stabilizarea monetară, lupta împotriva analfabetismului, pentru dezvoltare
învăŝământului primar, întărirea armatei, care trebuie să apere
„integritatea teritorială a statului‖.10
În urma unei intense campanii derulate împotriva guvernului
liberal condus de Vintilă Brătianu între noiembrie 1927 şi noiembrie
1928, pe care l-au denumit chiar „duşman al patriei‖, culminând cu Marea
Adunare de la Alba-Iulia din 6 mai 1928, naŝional-ŝărăniştii au fost
chemaŝi la guvernare, iar pe fondul entuziasmului general au obŝinut un
procentaj de 77,76% din totalul voturilor, cel mai mare obŝinut de un
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partid în perioada interbelică. Aşteptările erau mari, anunŝându-se „o nouă
eră‖ în istoria României.11 Ŝărăniştii aveau toate datele pentru a face
istorie. Timp de zece ani, România fusese guvernată de cabinete de
dreapta. În realitate liberalii au contribuit la formarea guvernelor de până
atunci şi au condus direct sau indirect, influenŝând compoziŝia şi tendinŝa
cabinetelor care le-au ŝinut loc temporar. Liberalii au realizat Marea
Unire, dar tot ei au fost cei care prin politicile susŝinute nu au reuşit să
împiedice căderea leului.12
Această „nouă eră‖ era evocată şi de către Iuliu Maniu în cadrul
„Manifestului către ŝară. Programul de refacere morală şi economică a
ŝării‖, publicat în numărul din 30 noiembrie 1928 al ziarului „Patria‖. El
face trimitere la principalele probleme cu care urmează să se confrunte
noul guvern şi care sunt soluŝiile pentru rezolvarea acestora: „acordul
între Coroană şi Naŝiune‖, „independenŝa administraŝiei, armatei şi
justiŝiei‖, „autonomia administrativă şi descentralizarea‖, considerarea
agriculturii ca bază economică a ŝării – pornind de la premisa că ŝara este
una agricolă, toate ramurile de producŝie depind de buna stare a
agriculturii, „înfiinŝarea creditului funciar‖, „politica vamală a
guvernului‖ – în acest sens taxele de export vor fi reduse şi chiar
desfiinŝate dacă situaŝia economică va permite acest lucru, „stabilizarea
leului‖- o serie de măsuri pentru asigurarea echilibrului bugetar şi
încheierea împrumutului extern necesar ş.a.m.d.13
Odată ajunşi la guvernare naŝional-ŝărăniştii s-au confruntat cu
realităŝile generate de criza economică, luând măsuri care contraveneau
concepŝiei lor de până atunci. Putem să ne referim la salvarea de la
faliment a marilor bănci, precum şi preluarea portofoliului „putred‖ al
Băncii Naŝionale,14 după cum ei îl numeau. Cu alte cuvinte, nu doar că nu
au cedat puterea şi iniŝiativa clasei ŝărăneşti, ci au întărit poziŝiile marii
burghezii industriale şi bancare.
Politicile interne s-au caracterizat prin reorganizarea
administrativă – înfiinŝarea a şapte noi unităŝi administrative, locuitorii
satelor puteau decide dacă să îşi aleagă un consiliu obştesc, stabilirea
atribuŝiilor consiliului judeŝean, a fost organizată jandarmeria rurală şi
poliŝia generală a statului, au fost acordate amnistii. Legile au vizat şi
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învăŝământul, prin organizarea celui agricol şi casnic, constituirea
Academiei de Înalte Studii Agronomice ş.a.m.d.15
O altă măsură cu implicaŝii puternice a fost legea privind
reglementarea circulaŝiei pământurilor cultivabile din 1929, ce permitea
înstrăinarea acestora, dobânditorii neputând deŝine mai mult de 25 de ha.
Prin aceasta se urmărea împiedicarea procesului de refacere a marii
proprietăŝi moşiereşti. Efectele adverse sunt relevate însă de Virgil
Madgearu, care afirma că astfel „se înlesneşte o diferenŝiere a clasei
ŝărăneşti în sensul formării unei categorii de proprietari mijlocii, pe de o
parte, şi a unui proletariat, pe de altă parte‖.16
Naŝional-ŝărăniştii s-au găsit în poziŝia de a realiza toate
promisiunile făcute în lungii ani de opoziŝie. Ei au trebuit să adapteze
politica economică la noile condiŝii concrete, astfel că o serie de
promisiuni nu au mai putut fi îndeplinite. Fenomenul care a îngreunat
activitatea guvernanŝilor a fost izbucnirea crizei economice şi financiare
din Statele Unite, care s-a răsfrânt pe celelalte continente. O a doua
piedică ce a survenit în această perioadă a constituit-o „dumpingul
sovietic‖, adică scăderea drastică a preŝurilor la grâu şi la celelalte
produse agricole.17
În lucrarea sa, Pamfil Şeicaru evocă un articol publicat de Cezar
Petrescu în numărul din 10 octombrie 1930 al ziarului „Curentul‖. În
cadrul acestuia este realizată o radiografie a societăŝii româneşti, cu
trimitere directă la liderii politici şi atitudinea acestora: „Specialiştii
discută – între timp depun bani grei la băncile străine, asigurându-se
pentru zile negre […] Din sărăcia generală şi cruntă se încheagă grăbit noi
averi. Vom avea câteva zeci, poate sute de milionari, mai mulŝi, căci
flămânzii celor zece ani de opoziŝie au învăŝat repede de tot, să-şi răzbune
aşteptarea, agonisind din banii statului, din comisioane, din contracte‖.18
Situaŝia prezentată în acest tip de articole este una dramatică: ŝăranii
refuză să mai lucreze pământurile, în condiŝiile în care munca lor nu
aduce profitul necesar întreŝinerii propriilor familii, pământurile şi
bunurile se vând la preŝuri modice, cei care se manifestă în privinŝa
situaŝiei sunt alungaŝi cu armata etc. Sub nicio formă, viziunea lui
Madgearu asupra unui stat român la cârma economiei căruia să se afle
ŝărănimea nu mai era posibilă. Aceasta era clasa cu cele mai mari
probleme, deoarece era direct influenŝată de astfel de turbulenŝe.
15
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Mai mult decât atât, problemele erau accentuate de incapacitatea
ŝăranilor de a-şi îndeplini obligaŝiile faŝă de stat prin plata taxelor pentru
loturile de pământ cu care fuseseră împroprietăriŝi. În atare condiŝii, mulŝi
dintre aceştia au fost nevoiŝi să se împrumute de la bănci, ori cămătari,
devenind în cele din urmă insolvabili.
În vizorul unor astfel de probleme s-au aflat şi muncitorii, prin
creşterea impozitelor şi a taxelor. Semnificativ este faptul că în doar
câteva săptămâni de guvernare, naŝional – ŝărăniştii au sporit impozitele
prin trei legi consecutive de acest fel.19 Grevele de la Lupeni din anul
1929 sunt semnificative în acest sens, marcând un moment extrem de
delicat în istoria P.N.Ŝ., acestea fiind înăbuşite sângeros. Cuvintele lui
Nicolae Ghiulea sunt semnificative în relevarea situaŝiei minerilor: „Robi
prin salariile de mizerie, robi prin suferinŝele pe care le îndură, de la
supraveghetori, până la ingineri‖.20 În cadrul manifestului prezentat de
Iuliu Maniu în 1928, guvernul se angaja să „îşi dea toată silinŝa pentru a
îndruma economia naŝională încât să înlesnească dezvoltarea maximă a
tuturor forŝelor de producŝie‖. O astfel de politică ar fi trebuit să fie
însoŝită de măsuri pentru îmbunătăŝirea condiŝiilor de muncă şi de trai ale
muncitorilor, de a le asigura condiŝiile necesare desfăşurării activităŝii în
condiŝii optime. Astfel de lămuriri vor aduse de către liberali în programul
lor din 1933. Aceştia mizau pe „realizarea unei politici sociale, care să
asigure tuturor categoriilor de muncitori, condiŝiile de viaŝă cerute de
năzuinŝele timpului, de preŝuirea muncii şi de respectul demnităŝii
omeneşti‖.21
Una dintre soluŝiile pe care liderii au identificat-o a fost aceea a
adoptării modelului sovietic, prin aplicare unui plan pe cinci ani în timpul
căruia să se rezolve toate problemele. Una dintre ideile pe care aceştia nu
le-au luat în calcul a fost structura politică a României, care se baza pe o
democraŝie-liberală, în cadrul căreia un guvern funcŝiona timp de patru
ani. Modelul sovietic mai avea o problemă: cetăŝenii au fost sacrificaŝi în
sprijinul ideii revoluŝionare. Guvernanŝii chiar au trimis un inginer român
la Moscova pentru a studia întreg procesul, la sugestia lui Madgearu.22
Pe fondul crizei economice, majoritatea statelor au luat măsuri
pentru protejarea economiilor naŝionale, dar România a decis deschiderea
porŝilor în faŝa capitalului extern, contractând împrumuturi cu dobânzi
ridicate. Astfel de împrumuturi au venit din partea unor consorŝii de bănci
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occidentale, a trustului american Morgan, a Băncii Franŝei, au fost făcute
concesiuni: de exemplu, telefoanele au fost obŝinute de International
Telephone and Telegraph Corporation din New York, pentru o perioadă
de 20 de ani, fiind ulterior răscumpărate de statul român, achitând o sumă
dublă.23
Această politică a fost amplu criticată de celelalte partide, liberalii
văzând în stabilizarea monetară finalizarea acŝiunilor întreprinse de
guvernul liberal anterior, social-democraŝii au ŝinut să dezaprobe acŝiunile
prezentate mai sus, în timp ce comuniştii considerau că toate partidele
aflate până atunci la guvernare răspundeau de situaŝia în care se afla ŝara
la momentul respectiv.24 În condiŝiile în care cantităŝi însemnate de bani
au luat drumul străinătăŝii, iar zvonurile privind îmbogăŝirea membrilor
Partidului Naŝional – Ŝărănist erau tot mai multe, toate acestea pe fondul
unor reduceri masive a locurilor de muncă, mesajele promovate de
partidele politice de opoziŝie nu puteau fi altele. Opinia publică începea să
renunŝe la ideea „noii ere‖, iar această direcŝie este evocată de articolele
publicate în ziarele vremii.
Primei guvernări naŝional – ŝărăniste, în timpul căreia funcŝia de
prim-ministru a fost ocupată de Iuliu Maniu şi G.C. Mironescu, i-a urmat
una în fruntea căreia s-a aflat Nicolae Iorga, care avea rolul de a constitui
un cabinet de „tehnicieni‖. Activitatea acestuia s-a desfăşurat până la
sfârşitul lunii mai 1932. Între măsurile adoptate de aceştia se numără
conversiunea datoriilor publice, însă era tot mai clar faptul că nu puteau
să facă faŝă presiunilor, în lipsa unui partid politic pe care să se bazeze.
De menŝionat este faptul că nu au reuşit să treacă de parlament o lege
privind controlul tuturor funcŝionarilor publici şi demnitarilor.25 După
demisia lui N. Iorga şi în urma alegerilor parlamentare a început perioada
celei de-a doua guvernări naŝional – ŝărăniste.
În această perioadă au fost contractate în continuare împrumuturi
externe, dar în acelaşi timp a fost încercată o politică de reformare a
statului. Una dintre problemele pe care le-au avut în vedere, a fost cea a
muncitorilor din Valea Jiului. În acest sens, în urma unei întâlniri la care
au participat ministrul D.R. Ioaniŝescu, inginerul Bujoiu, dar şi
reprezentanŝi din partea muncitorilor. În urma discuŝiilor a fost hotărât
faptul că „societăŝile sunt obligate de a respecta toate clauzele privitor la
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achitarea restanŝelor şi pensiilor.‖26 S-a optat pentru degrevări de impozite
cu scopul de a permite populaŝiei să facă faŝă fiscalităŝii, a fost adoptată o
lege privind controlul averii şi apărarea onoarei, a fost introdus regimul
contingentărilor – marchează renunŝarea la politica porŝilor deschise şi se
referă la plata importului efectuat prin exportul românesc. 27
În încercarea de reechilibrare financiară şi de creştere a bugetului
de stat, guvernul a luat şi măsuri care pot părea cel puŝin bizare, însă care
au corespondent şi în alte state ale Europei. Un astfel de exemplu este cel
al „impozitului pe burlaci‖. Decizia este justificată de către autorităŝi prin
faptul că „nu pot fi impuşi cu acelaşi coeficient uniform la venitul global
celibatarii şi văduvii fără copii, cu prea puŝine obligaŝiuni de cheltuială‖,
în comparaŝie cu capii de familie care trebuie să întreŝină mai multe
persoane.28 Este acceptat faptul că perspectiva acestei decizii va avea
efecte negative din punct de vedere social, însă îşi va dovedi utilitatea în
ceea ce priveşte sporirea bugetului.
Un val de nemulŝumire populară a marcat anii 1932-1933, mai
ales din cauza aplicării celei de-a treia curbe de sacrificiu. Punctul
culminant al acestor manifestaŝii l-a marcat intervenŝia armatei împotriva
greviştilor de la Atelierele „Griviŝa‖ din Bucureşti, care s-a soldat cu
moartea a mai multe persoane. În urma acestor evenimente ,popularitatea
naŝional – ŝărăniştilor şi-a continuat panta descendentă, lăsând în urma sa
o ŝară dominată de probleme.29 Este interesant faptul că ziarul „Dreptatea‖
din 14 februarie 1933, adică la o zi după evenimentele prezentate mai sus
nu a apărut, populaŝia aflând despre desfăşurarea lucrurilor din ziarele de
opoziŝie.
Mai mult decât atât, celelalte publicaŝii ale acelor ani abundau în
acuze la adresa guvernului, iar articolele prezentau situaŝia din România
într-o manieră dramatică. Ziarul „Tribuna‖ notează următoarele: „Când
[…] banul contribuabililor, greu plătit şi mai greu muncit, când bugetele
cresc de la an la an cu miliarde, fără ca banul public să meargă la
progresul obştesc, mai poate fi îndoială că statul este unul din autorii care
au declanşat criza actuală?.... Statul, prin bugetul lui enorm, soarbe anual
toată vlaga ŝării..."30, în timp ce „Universul‖ vorbeşte despre faptul că „În
26

„Situaŝia muncitorilor din Valea Jiului. Consfătuirea dela ministerul Muncii‖, in
Dreptatea, Anul VII, No. 1735, 7 iulie 1933, 2.
27
Scurtu, 1996, 177-178; 183.
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Dreptatea, Anul VII, No. 1614, 11 februarie 1933.
29
Scurtu, 2001, 272-273.
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„România în faŝa crizei actuale‖ in Tribuna, 14 ianuarie 1933, 10 apud Daniel Apostol,
„Criza din 1929-1933, reflectată în presa românească‖
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toate zilele primim plângeri care au accentele deznădejdii. În fiecare zi se
sinucide un pensionar care nu mai are ce mânca; în fiecare zi scrisorile
anunŝă că birnicii refuză să mai plătească dările; în fiecare zi, din diverse
puncte ale ŝării, plutonierii reangajaŝi în jandarmerie ne povestesc lucruri
pe care mă abŝin a le povesti. Ei bine, către care prăpastie este împinsă
ŝara?‖31. Tonul acestor articole este unul foarte dur, autorii făcând referire
directă la naŝional – ŝărănişti, ca la principalii actori care au cauzat criza
cu care se confruntă societatea românească.
Demisia guvernului Al. Vaida Voevod a fost motivată prin faptul
că „spre a rezolva probleme ce frământă ŝara, [guvernul] a propus noui
măsuri de îndreptare. Iar aceste măsuri reclamau reînoirea încrederii din
partea Suveranului şi eventual o nouă consultare a alegătorilor.‖32 Prin
această declaraŝie, naŝional-ŝărăniştii acceptă situaŝia şi gradul de
încredere de care se mai bucura partidul lor, dar în acelaşi timp speră să
recâştige încrederea electoratului prin relevarea responsabilităŝii de care
au dat dovadă, demisia guvernului fiind substituită binelui naŝional.
Pornind de la ideea alegerilor libere- un punct dominant în programul
ŝărăniştilor, aceştia susŝin că problemele cu care se confruntă societatea
pot fi rezolvate doar printr-un complex de măsuri, ŝinându-se cont de
realităŝile în permanentă transformare.
Programul Partidului Naŝional- Ŝărănist din 1928 promitea o „eră
nouă‖ în istoria României. Mai mult decât atât, a obŝinut la alegeri cel mai
mare procentaj avut de vreun partid politic în perioada interbelică. Totul
părea să fie favorabil unei guvernări, ce avea menirea de a contribui la
dezvoltarea şi modernizarea României. Problema cu care guvernanŝii s-au
confruntat a fost Marea Criză Economică, ceea ce a determinat o adaptare
pe parcurs a propriei politici. De cele mai multe ori soluŝiile identificate
nu au fost cele mai potrivite, astfel că problemele economice au fost
resimŝite mult mai accentuat de către populaŝie.
Scăderea încrederii în guvernele naŝional- ŝărăniste au fost
accentuate şi de zvonurile perpetuate de presa de opoziŝie referitoare la
numeroşi lideri, care în timpul perioadei de criză s-au îmbogăŝit, în
condiŝiile în care muncitorii de la numeroase întreprinderi erau eliberaŝi
din funcŝii. Nici politica referitoare la ŝărănime nu a funcŝionat aşa cum o
concepea Virgil Madgearu, iar pământul care la început a reprezentat un
bun absolut necesar întreŝinerii familiei, treptat acesta a devenit o povară,
(http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/statul-cheltuieste-banul-publicdezmat-foto , accesat la data de 28.12.2012).
31
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deoarece taxele prea ridicate făceau ca achitarea obligaŝiilor către stat să
fie imposibilă.
Un eveniment care a marcat guvernarea naŝional-ŝărăniştilor a fost
reprezentată de venirea pe tronul ŝării a regelui Carol al II-lea. Articolele
din ziarul „Dreptatea‖ prezentau revenirea acestuia în ŝară ca o victorie a
P.N.Ŝ., partid monarhist prin programul său din 1928, precum şi o
modalitate de a recâştiga încrederea electoratului după problemele cauzate
de criza economică şi evenimentele de la Lupeni. Cu toate acestea, regele
a transformat consiliul de miniştri în propria unealtă politică şi l-a
subordonat intereselor sale. În aceste condiŝii, Carol al II-lea şi-a atacat
permanent adversarii politici, stârnind discuŝii pentru a slabi puterea
internă a partidelor. Iuliu Maniu, susŝinătorul fervent al restauraŝiei
carliste, şi P. N. Ŝ vor fi principalii adversari ai lui Carol al II-lea în lupta
spre supremaŝia politică deplină.
Guvernările din 1928-1931 si 1932-1933 au coincis cu criza
economică, fapt ce le-a erodat popularitatea. În practica de guvernare,
naŝional- ŝărăniştii nu şi-au putut transpune doctrina, aşa cum a fost
prezentată de Iuliu Maniu în cadrul ―Manifestului pentru ŝară‖; nu numai
că nu au înfăptuit "statul ŝărănesc", dar au şi renunŝat (în 1931) la politica
―porŝilor deschise‖. În anii de opoziŝie s-au pronunŝat pentru apărarea
regimului democratic, luând atitudine împotriva forŝelor pro-dictatoriale.
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