
 
 
 
 

Răspândirea ideilor economice la români.  
Studiu de caz: Alexandru D. Xenopol 

 
 

Angela ROGOJANU  
Academia de Studii Economice, Bucureşti  

angelarogojanu@yahoo.com  
Liana BADEA  

Academia de Studii Economice, Bucureşti  
badea.liana@gmail.com 

Laurenţiu-George ŞERBAN-OPRESCU  
Academia de Studii Economice, Bucureşti 

george_laur_serban@yahoo.com 
 
 

Rezumat. Alexandru D. Xenopol (1847-1920), personalitate 
marcantă a tradiţiei intelectuale româneşti la cumpăna dintre secole  – 
academician, economist, filosof, istoric, pedagog, sociolog şi scriitor – a 
rămas în memoria culturală universală ca un neobosit promotor al 
emancipării economice a teritoriilor locuite de români. Minte 
enciclopedică lucidă, deopotrivă vizionară, Alexandru D. Xenopol s-a 
dedicat căutării argumentelor compatibilităţii românilor cu modernitatea 
şi globalizarea în istoria cultural-educaţională şi economică a românilor. 
Alexandru D. Xenopol nu a trecut neobservat; savanţii acestei ţări, 
precum Nicolae Iorga, i-au omagiat valoarea intelectuală deosebită: 
„crescut în cele mai bune tradiţii ale şcolii economice de la jumătatea 
veacului al XIX-lea, şi mai presus de toate minte filosofică, deprins cu 
abstracţiile şi cu o nesfârşită iubire faţă de subtilele legături dintre 
dânsele” (Iorga, 1975, p.190). Scopul acestei lucrări constă în 
evidenţierea importanţei răspândirii ideilor economice la români în 
conturarea stadiului de dezvoltare economică. 
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Introducere 
 
Cu certitudine, opera lui Alexandru D. Xenopol a îmbogăţit patrimoniul 

nostru cultural, dar şi pe cel universal: „Autor al primei mari sinteze de istorie 
naţională, lucrare de referinţă clasică folosită şi astăzi datorită uriaşului material 
documentar introdus în circuitul ştiinţific într-o interpretare filosofică cu 
puternic caracter materialist, membru de prestigiu al Academiei Române şi 
premiat de Academia Franceză pentru una dintre lucrările sale publicate la 
Paris, A. D. Xenopol şi-a câştigat un loc de seamă şi în istoria gândirii noastre 
economice prin lucrări dedicate în mod special problemelor din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea” (Murgescu, 1987, p. 334) 

Mai mult decât alţi intelectuali ai vremii, Xenopol atrăgea atenţia asupra 
unui fapt căruia nu i se acorda suficientă atenţie: „întotdeauna strălucirea 
intelectuală a unui popor a fost ca o înflorire a bunăstării sale materiale” 
(Xenopol, 1967, p. 79). Preocupat să impulsioneze descătuşarea energiilor 
intelectuale potenţiale ale românilor, Xenopol a arătat că „în mod ştiinţific” 
între „starea materială şi cea intelectuală a unui popor” există o relaţie 
indestructibilă în care „materialul e mijlocul şi condiţia neapărată a dezvoltării 
intelectualului” (Xenopol, 1967, p. 79).  

Ce şanse avea la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea un popor care îşi croia drumul său către modernitate urmând exemplul 
ţărilor occidentale, adică începând cu începutul – formarea statului modern? 
Scepticii, deghizaţi în patrioţi, dar care dominau prin număr şi ocupaţii opinia 
publică, susţineau cu toată puterea lor statutul de ţară eminamente agricolă. 
Alexandru D. Xenopol, care după tatăl său avea şi origine anglo-saxonă, putea 
fi acuzat de orice altceva, dar nu şi de xenofobie. Dimpotrivă, ilustrul istoric s-a 
ridicat cu putere nu împotriva ideologiilor trecătoare, ci împotriva clişeelor 
propagandistice ale intereselor proprietarilor de pământ, dominanţi în economia 
României de la acea vreme.    

Alexandru D. Xenopol s-a impus în gândirea economică din România 
prin viziunea civilizatoare asupra economiei: „Viaţa noastră în vremile de faţă 
cere, pentru înlesnirea jocului ei, o mulţime de elemente ce au nevoie de multă 
muncă atât fizică, cât şi intelectuală pentru a fi produse: pavele, şosele, 
telegrafuri, poduri şi drumuri de fier, în ordine mai mult materială; şcoli, 
aşezăminte de învăţătură, precum şi muzee, grădini, întreţinerea unei armate 
puternice, în ordinea morală şi intelectuală. Aceste toate pentru a fi realizate 
trebuie ca statul şi comunele să dispună de mijloace însemnate materiale, faţă 
de care, asemenea necesităţi neputând fi îndeplinite, poporul rămâne îndărăt pe 
calea culturii, adică în stare de barbarie faţă de popoarele cele mai înaintate”. 
(Xenopol, 1967, p. 79) 
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Concepţia economică a lui Alexandru D. Xenopol rămâne un reper 
ştiinţific şi moral în istoria gândirii economice româneşti şi universale, deşi 
eclectismul său teoretic, un amestec între principiile şcolii liberale clasice cu 
cele ale şcolii istorice germane, pare mai degrabă o soluţie la probleme 
disperate ale României aflate în plină modernizare. Sub influenţa ideilor lui 
Friedrich List şi ale lui Henri C. Carey, dar şi ale altor economişti, Alexandru 
D. Xenopol a contribuit din plin la răspândirea ideilor economice în România în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În cărţile, broşurile şi articolele 
publicate, dar şi în discursurile publice, Alexandru D. Xenopol a pledat 
neobosit pentru cauza ţărilor agrare, arătând că acestea sunt întârziate în 
dezvoltarea lor economică, aşa cum era şi România la acea vreme: „orice popor 
care tinde la propăşire trebuie mai întâi să-şi asigure o bază materială pe care să 
înalţe propăşirea sa” (Xenopol, 1967, p. 80). 

Argumentele sale economice impregnate de accente naţionale, exagerate 
uneori, se regăseau şi la alţi autori din epocă (precum Marţian sau Aurelian). În 
studiul introductiv la Opere economice, Ion Veverca sintetizează considerentele 
prestigiului ştiinţific ale marelui savant: „contribuţiile şi concepţiile sale 
economice îl aşează printre economiştii noştri cei mai reprezentativi din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea” (Veverca, Xenopol, 1967, p. 7).                                   
Forţa ideilor economice pe care le-a susţinut pentru emanciparea economică şi 
industrială a românilor se profila într-o viziune capitalist-industrială, iar „din 
acest punct de vedere, alături de Marţian, Haşdeu, Kogălniceanu şi Aurelian, 
Xenopol trebuie considerat ca unul dintre cei mai reprezentativi protagonişti ai 
necesităţii dezvoltării industriei în România în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea”  (Veverca, Xenopol, 1967, p. 53). 

 
Ţări agrare. Ţări industriale 

 
Într-o lume în plină globalizare, vocea lui Alexandru D. Xenopol rămâne 

una dintre cele mai puternice faţă de perspectiva agrară veşnică a oricărei ţări, 
în general, a României în special. Reacţia dură faţă de statutul de „ţară curat 
agricolă” viza susţinătorii interesaţi în menţinerea statu-quo-ului; deşi faptul era 
evident, necesita explicaţii suplimentare asupra implicaţiilor de natură 
economică şi politică, pentru a arăta „până în ce grad exorbitant atârnă viaţa 
noastră de popoarele străine” (Xenopol, 1967, p. 80). Formula – România ţară 
eminamente agricolă – „a fost definitiv compromisă în literatura noastră 
economică” din acea perioadă, pentru că „Xenopol nu s-a mulţumit numai să 
constate situaţia de ţară predominant agricolă a României, să analizeze datele 
din care rezultă, să stabilească numeroasele neajunsuri la care este expusă din 
această cauză, ci a eşuat să combată cu intransigenţă orientarea care pleda în 
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favoarea menţinerii ei, denunţând pericolul grav care o ameninţă, care după 
expresia sa «ameninţă chiar viaţa şi existenţa noastră»” (Veverca, Xenopol, 
1967, p. 53). 

În mod firesc, Xenopol a pornit în analiza sa de la evaluarea potenţialului 
economic al României din acea epocă, încercând să identifice vulnerabilităţile şi 
ţintele dezvoltării economice: „Ce produce ţara noastră? Lucruri brute, obiecte 
nelucrate, la producerea cărora ia parte mai mult natura, iar omul ajută numai şi 
înlesneşte producerile acesteia. Căci ce rol are omul la înmulţirea animalelor? 
Numai acela de a le da oarecare îngrijiri. Ce rol are el chiar în producerea 
agricolă? Acela de a pune sămânţa în stare de a încolţi: creşterea însă şi 
strângerea ei rămân cu totul în voia întâmplării, şi agricultorul, după ce 
încredinţează averea sa pământului, îndreaptă către cer un ochi plin de îngrijire 
şi aşteaptă de la ploi şi vânturi soarta avuţiei sale” (Xenopol, 1967, p. 80).   

Pe baza datelor statistice existente rezultate din mai multe surse, Xenopol 
preciza formula schimburilor economice externe ale României: „Lucrurile brute 
ale ţării noastre merg în ţările străine, de unde, prefăcute în obiecte lucrate, se 
întorc în ţara noastră” (Xenopol, 1967, p. 80). Xenopol acuză ţările industriale 
ale Europei de practicarea unei circularităţi vicioase a exportului şi importului 
din care rezulta o dependenţă înrobitoare faţă de ţările avansate, o dependenţă 
care mergea până în amănuntele vieţii de zi cu zi.   

Aşa de pildă, lâna oilor mergea în Transilvania, de unde se întorcea sub 
forma obiectelor de îmbrăcăminte, pieile animalelor erau exportate în Germania 
şi Franţa, pentru a le importa apoi sub forma încălţămintei, iar„ciolanele vitelor 
noastre se întorc sub formă de chibrituri, cânepa sub aceea de frânghii cu care 
legăm coarnele boilor şi aşa cu toate celelalte nenumărate  articole lucrate ce se 
întorc în ţară; aşa că noi suntem îmbrăcaţi din cap până în picioare în obiecte 
străine, mâncăm din blide străine, ne preumblăm în trăsuri străine, mobilăm 
casele noastre cu obiecte străine, acoperim streşinile noastre cu tinichea străină, 
privim prin geamuri străine, cu un cuvânt suntem înconjuraţi din toate părţile de 
elemente străine, încât nu ştim zău ce mai rămâne românesc din întreaga noastră 
viaţă, mai ales dacă luăm în consideraţie şi înstrăinarea limbii, a creşterii (a 
educaţiei, n.n.) şi a obiceiurilor” (Xenopol, 1967, p. 80). 

Concluzia lui Alexandru D. Xenopol nu lăsa loc niciunui echivoc: 
„Suntem deci o ţară agricolă şi nu producem decât obiecte brute şi introducem 
de la străini acele fabricate. Mulţi cred că aceasta e foarte bine şi că noi trebuie 
să rămânem aşa. Noi credem că aicea stă viciul întregii noastre dezvoltări, 
pericolul care ameninţă chiar viaţa şi existenţa noastră” (Xenopol, 1967, p. 80). 
Pericolele la care era expusă o ţară agricolă identificate de Xenopol sunt  
similare celor pe care autori contemporani le folosesc în caracterizarea stării 
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economice precare a unor ţări emergente, care nu găsesc în interior un punct de 
sprijin pentru un „decolaj” sustenabil.  

  Primul pericol rezultă din raportul de schimb inechitabil: „o ţară curat 
agricolă va vinde ieftin şi va cumpăra scump obiectele trebuitoare traiului”; 
Alexandru D. Xenopol,  autorul „seriilor istorice”, generalizează tendinţele 
pentru orice loc şi orice timp: „O comunitate de oameni ce se ocupă numai cu 
agricultura şi-şi aduce toate celelalte obiecte trebuincioase din ţări străine va fi 
pusă în atârnare dăunătoare de pieţele acestora. Acea ţară va produce grâu, orz, 
secară cu îmbelşugare; deci va căuta să vândă prinosul peste trebuinţele sale în 
străinătate, iar cu mijloacele (bani) dobândite să întâmpine celelalte nevoi 
(îmbrăcăminte, lux, călătorii, petreceri)” (Xenopol, 1967, p. 81). Tendinţa 
creşterii cheltuielilor de transport în raport de distanţa de piaţă afecta diferit 
preţul de revenire: cele ale produselor agricole exportate erau mai mici cu cât 
distanţa era mai mare, iar cele ale produselor industriale importate vor fi mereu 
mai mari. Concluzia sa reclama inegalitatea schimburilor, ca motiv al 
dezavantajelor pe care o ţară slab dezvoltată le avea de înfruntat, dar nega şi 
toate teoriile şi practicile în materie de comerţ: „acea ţară va fi silită a cumpăra 
scump şi a vinde ieftin obiectele necesare traiului, va pierde deci cu timpul 
banii din ţară, importul întrecând suma exportului”  (Xenopol, 1967, p. 84). 

    Al doilea pericol era reprezentat de birocraţie, politizarea excesivă şi 
„falsificarea democraţiei”, consecinţe directe ale conservării agriculturii ca 
„îndeletnicire de căpetenie”. Mai mult, în absenţa diversităţii ocupaţionale, 
obişnuită în ţările industriale, nu erau posibile nici temeiurile democratice, nici 
coeziunea socială, nici emanciparea culturală, iar „democraţia în acea ţară va fi 
o mare minciună” (Xenopol, 1967, p. 82). Într-o perioadă când în multe părţi 
ale Europei popoarelor li se deschidea apetitul pentru democraţie, înapoierea 
economică era terenul propice pentru „parazitism politico-birocratic”. De 
regulă, argumentele contrapuneau interesul naţional şi interesul personal, 
„Ferească Dumnezeu de o ţară în care voturile sunt împărţite, între ţărani care 
nu ştiu pentru cine le dau, între boieri ce le dau după interesele lor agricole şi 
funcţionari sau aspiranţi la funcţiuni ce le dau după interesele lor personale!” 
(Xenopol, 1967, p. 83). Concluzia la care a ajuns Alexandru D. Xenopol 
dezvăluie faptul că „ocupaţiunile nefiind variate, nu va fi o solidaritate de 
interese între membrii acelui popor şi, negăsind ce face, se va îndrepta toată 
clasa aceea ce nu se ocupă cu agricultura la bugetul statului, dând naştere plăgii 
periculoase a funcţionarismului” (Xenopol, 1967, p. 84). 

    Al treilea pericol reflectă un tablou demografic dramatic, înfăţişând 
efectul direct al „vieţii poporului curat agricol”: scăderea continuă a populaţiei. 
Astfel, Xenopol scria:  „Într-o ţară curat agricolă, oamenii vor trăi foarte rău şi 
reproducţiunea lor va fi împiedicată în măsura în care ei vor fi lipsiţi de cele 
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necesare. Două cauze mai ales vor contribui la scăderea populaţiei: reaua viaţă a 
poporului şi burlăcia” (Xenopol, 1967, p. 83). Sărăcia absolută a locuitorilor era 
sărăcia tuturor: „Ţăranii fiind săraci, comunele vor fi sărace şi nu vor putea 
îngriji de nicio nevoie a obştii: drumuri, poduri, şcoli, medici, veterinari. 
Locuinţele ţăranilor vor fi cele mai proaste, nu vor putea fi încălzite iarna şi 
ţăranul va trebui să înlocuiască prin spirt (băuturi alcoolice, n.n.) căldura ce va 
fi sustrasă din corpul său” (Xenopol, 1967, p. 83). Totodată, creşterea, îngrijirea 
şi educarea copiilor erau compromise, iar mortalitatea îngrijorătoare arăta 
îndepărtarea de civilizaţie. La oraş, emanciparea indusă de viaţa urbană şi 
nesiguranţa locului de muncă îi determinau pe mulţi tineri să prefere celibatul 
căsătoriei. Toate acestea „vor pune cuţitul chiar la existenţa poporului prin 
împuţinarea poporului, provenită din sărăcia poporului” (Xenopol, 1967, p. 84). 

Diferenţele dintre ţările agrare şi cele industriale sunt cercetate de 
Xenopol din perspectiva câştigului rezultat în urma producerii unui bun în 
primul tip şi prelucrării lui în cel de-al doilea.    

 
Cine câştigă în ţara agricolă Cine câştigă în ţara industrială 

 proprietarul oilor 
 ciobanul 
 transportatorul 
 negustorul 

 toţi cei care o transformă în ţesături 
(spălătorii, pieptănarii, filatorii, ţesătorii, 
vopsitorii, fabricanţii de hârtie şi de 
accesorii, transportatorii, negustorii etc.) 

 
Figura 1. O cantitate oarecare de lână produsă într-o ţara agricolă şi prelucrată într-o ţara 

industrială 
 
Într-o concluzie metaforică, Alexandru D. Xenopol surprinde avantajul 

absolut pe care ţările industriale îl au asupra celor agricole: „pe când în ţara 
agricolă câştigă unul, în ţara industrială câştigă o mie” şi „pe când în ţara 
industrială toată lumea câştigă mult, în ţara agricolă toată lumea câştigă puţin” 
(Xenopol, 1967, p. 85). Mai mult, diferenţele absolute arată două lucruri extrem 
de importante: primul, „un popor nu poate propăşi decât în proporţiune cu ceea 
ce produce” şi al doilea, „chestiunea industriei într-o ţară nu este numai o 
chestiune de câştig, ci şi o chestiune de civilizaţie” (Xenopol, 1967, p. 86). 
Preocuparea obsedantă pentru dezvoltarea industriei constituie una dintre cele 
mai importante preocupări ale lui Xenopol, fapt subliniat şi de exegeţii operei 
sale: „Nici unul dintre economiştii noştri din secolul al XIX-lea, care au militat 
pentru dezvoltarea industriei, nu au reuşit să scoată în evidenţă mai pregnant 
decât Xenopol neajunsurile multiple pe care le are România de pe urma situaţiei 
de ţară «curat» agricolă şi să pledeze cu argumente mai temeinice şi mai larg în 
favoarea luării unor măsuri urgente pentru încurajarea dezvoltării unei industrii 
naţionale” (Veverca, Xenopol, 1967, p. 53). 
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Modul de exploatare a pământului, primitiv şi defectuos, care a indus un 
mod de viaţă fondat pe un principiu „ceea ce se caută la noi e mult, dar nu 
bine”, era urmarea firească a dezvoltării dezarticulate, improductive şi 
necompetitive. Rezultatul tuturor acestor stări de fapt a fost rezumat de Xenopol 
în câteva idei, care redau dificultăţile majore în raport cu pieţele: 

 Lipsa industriei: „Ţara agricolă va fi împiedicată în însăşi exploatarea 
pământului prin lipsa industriei” (Xenopol, 1967, p. 87),  ceea ce se răsfrânge şi 
asupra varietăţii plantelor cultivate, „industria e necesară chiar pentru 
prosperitatea agriculturii” (Xenopol, 1967, p. 89). 

 Absenţa competivităţii: „o ţară aşa de rău cultivată nu poate da decât 
rezultate foarte slabe în raport cu greutatea muncii întrebuinţate” (Xenopol, 
1967, p. 87), iar urmarea este dezarmantă: „în privinţa cantităţii şi ieftinătăţii, 
nu putem concura cu nici o ţară agricolă” (Xenopol, 1967, p. 87).   

 Acţiune economică dezordonată: „tăindu-se mai toate pădurile, s-a 
stricat echilibrul firesc între ploaie şi secetă, şi acum avem când ani prea 
ploioşi, când prea secetoşi; astfel îşi răzbună natura nesupunerea sau 
dispreţuirea veşnicelor sale legi”,  „de la introducerea drumului de fier la noi în 
ţară, cel mai mare pericol s-a apropiat de pădurile noastre, anume acela de a fi 
cu totul stârpite şi de a zdruncina astfel cu totul echilibrul atmosferic” 
(Xenopol, 1967, p. 90). 

 Mod de lucru învechit: De pildă, „creşterea vitelor se face ca în stare 
de sălbăticie, întrebuinţarea lor ca în stare civilizată” (Xenopol, 1967, p. 93);  
„creşterea vitelor în ţara noastră este din cele mai defectuoase. Ea cere de la vite 
mult în privinţa muncii, puţin în privinţa producţiunii, şi ele sunt rău îngrijite 
pentru a putea corespunde atât unei cerinţe cât şi celeilalte” (Xenopol, 1967,  
p. 87). 

 Protejarea industriei autohtone prin protecţie internă şi externă: cea 
internă presupunea o soluţie pe cât de paradoxală, pe atât de ineficace:  
preferinţa pentru produsele româneşti, slabe calitativ şi mai scumpe decât cele 
străine. De aceea, statul trebuia să impună consumul produselor indigene în 
primul rând în instituţiile publice şi apoi să-l generalizeze pentru toţi 
consumatorii indigeni.  

Observaţia de fond, valabilă pentru Xenopol, dar şi pentru cei de azi, sună 
retoric: statul, guvernul, parlamentul vor pentru români un trai mai bun sau unul 
mai scump? Oricum, experienţa istorică a românilor arată că astfel de soluţii 
sunt improductive pentru simplul fapt că impun abandonul căutării şi iniţiativei. 
Ieşirea din capcana mentalului colectiv impregnat de teama de străini nu s-a 
făcut complet nici astăzi. Şi acum, la fel ca atunci, tot ceea ce ni se întâmplă 
bun ni se datorează nouă, iar tot ceea ce ni se întâmplă rău este din cauza 
străinilor, indiferent cine sunt ei. Potrivit studiilor lui Xenopol, în România 
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existau la acea dată patru industrii mari (industria pielării, postăvăria, ţesături de 
cânepă, hârtie) şi câteva mici, insuficiente pentru acoperirea cererii interne şi 
pentru ieşirea din capcanele întârzierii economice. 

Trecerea de la starea de ţară săracă la cea de ţară bogată nu se putea face 
decât prin emanciparea agriculturii şi proliferarea industriei, condiţii sine qua 
non  ale propăşirii economice, sociale şi culturale. Într-adevăr, un stat sărac nu 
poate pretinde că ameliorează bunăstarea oamenilor săi prin redistribuirea 
sărăciei, dar poate să creeze acele condiţii pentru creşterea bogăţiei, care „nu se 
poate spori într-un popor decât rafinându-se munca acestuia. De aici necesitatea 
neapărată a unei dezvoltări industriale” (Xenopol, 1967, p. 190). 

În concepţia lui Xenopol, ordinea dezvoltării industriale dă preferinţă 
industriei mari, a industriei de fabrică, care presupunea capital. Problema 
capitalului nu este simplă nici astăzi, dar atunci era deosebit de dificilă. În 
pofida evidenţei, Alexandru D. Xenopol era încrezător că ceva tot se putea face: 
„chiar dacă nu avem capitalişti însemnaţi, putem totuşi cu uşurinţă găsi sumele 
necesare la înfiinţarea unei fabrici” (Xenopol, 1967, p. 180). Optimismul lui 
Xenopol în privinţa identificării surselor de capital trebuie apreciat; din păcate, 
el nu a fost confirmat de evoluţia din secolele următoare. Atenţia lui Xenopol se 
îndrepta spre două direcţii: prima, pe calea asocierii, respectiv societăţile pe 
acţiuni „amintim capitalurile însemnate adunate de societăţile naţionale de 
asigurare «Dacia» şi «România», de Banca de scont şi circulaţiune, de Creditul 
imobiliar şi de Societatea de construcţiuni” (Xenopol, 1967, p. 180). Reţinerile 
faţă de capitalul străin sunt explicabile: Xenopol, ca şi alţi economişti ai 
perioadei, pe fondul entuziasmului generat de independenţa politică, era 
încrezător în potenţialul creativ al României, păstrând distanţa de ceea ce era 
străin.    

 
Comerţul 
 
Xenopol are o înţelegere limitată a  importanţei comerţului în dezvoltarea 

economică a unei ţări, considerându-l din start „mai puţin însemnat decât 
industria şi agricultura” (Xenopol, 1967, p. 122). Ca şi alţi gânditori, Alexandru 
D. Xenopol păstrează prejudecata  milenară a nocivităţii comerţului asupra 
moravurilor oamenilor. Xenopol, el însuşi un xenos, are aceleaşi reacţii faţă de 
comercianţii (străini) din România acelui timp, despre care scria: „ceea ce este 
trist însă şi mai trist la noi în ţară este că comercianţii mai toţi sunt străini, astfel 
că străinătatea ne suge nu numai cât tributul cel mare plătit pentru produsele 
industriale, dar încă şi prin împrejurarea că aceste obiecte nu sunt vândute în 
ţară decât de străini după principiul comerţului «cumpără ieftin şi vinde 
scump»” (Xenopol, 1967, p. 123). 
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În ceea ce priveşte comerţul exterior, Xenopol îl consideră un rău necesar. 
Xenopol are o viziune cu totul specială asupra relaţiilor economice cu alte ţări; 
deşi benefic în ansamblul economiei, comerţul exterior este considerat 
distrugător al „muncii mai fine a poporului”, adică a economiei industriale 
casnice. Desigur, industria casnică a scăzut în dimensiuni odată cu restrângerea 
economiei naturale şi cu apariţia concurenţei produselor industriale de fabrică. 
Deci, apariţia transportului pe calea ferată a fost mijlocul şi nu cauza, aşa cum 
pretindea Xenopol, scăderii interesului pentru economia domestică. În ultimul 
sfert al secolului al XIX-lea, pe fondul avântului economic general, al 
dobândirii independenţei de stat era firesc şi pentru economia românească să 
înregistreze evoluţii pozitive în relaţiile economice cu alte ţări. Nu întotdeauna 
creşterile din anumite domenii erau reale. Observaţia interesantă pe care o face 
Xenopol relevă o creştere atât a importului, cât şi exportului, dar creşterea 
acestuia din urmă se datora în bună parte creşterii preţurilor produselor 
exportate: „cifra mai însemnată a exportului nostru este datorită mai cu seamă 
urcării preţurilor, şi nu unei sporiri a activităţii noastre productive” (Xenopol, 
1967, p. 152).  Impulsionarea comerţului exterior constituia o modalitate de 
procurare a mijloacelor de plată pentru susţinerea importurilor, dar şi de 
formare a capitalului intern. Xenopol avansează o serie de idei despre bani care 
în esenţă arată un grad înalt de pătrundere a sensului lor economic: „Banul nu 
poate veni într-o ţară decât în schimb pentru altă valoare de consumaţie ce o dai 
pe el. Rezultă deci că pentru a avea bani într-o ţară trebuie să ai mijlocul de a-i 
atrage, căci ei singuri nu vin; aşteaptă să fie chemaţi. Banul însă fiind nervul 
avuţiei, pe când celelalte sunt numai mijlocul pentru a ajunge la dânsul, se vede 
din aceasta cum este periculos pentru o ţară ca sumele date de dânsa străinătăţii 
pentru valori de consumaţie să întreacă în mod statornic sumele primite de ţară 
pentru valori procurate de ea. Cu alte cuvinte, este periculos ca balanţa 
comerţului să se plece lung timp în favoarea importului” (Xenopol, 1967,  
p. 191). Cu alte cuvinte, atunci când nu ai bani, trebuie să ştii cum să-i faci! 

 
Educaţia 
 
Clasicii teoriei economice au pledat în diverse feluri pentru un stat 

minimal focalizat pe infrastructură, siguranţa individului, independenţa justiţiei 
şi educaţie, convinşi că un stat bogat trebuie să aibă cetăţeni educaţi. Acest 
mare adevăr este împărtăşit şi de Alexandru D. Xenopol, dar şi de toţi 
economiştii români din acea vreme. Emanciparea economică, socială, politică şi 
culturală se lovea de „instrucţiunea nepotrivită ce se dă poporului”. Totul 
pornea din viziunea vetustă care predomina în educaţia şcolară; şcoala producea 
într-adevăr oameni educaţi, dar necalificaţi, prin urmare nefolositori mersului 
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economiei româneşti şi poate nici unei alte economii. Învăţământul se desfăşura 
într-un mod impropriu timpurilor moderne, motiv pentru care Xenopol atrăgea 
atenţia întregii opinii publice: „sistemul nostru şcolar e în genere aşa întocmit 
încât să dea ţării birocraţi şi funcţionari”.  

Cu un ton ironic greu de stăpânit, Xenopol sancţiona vechile metehne ale 
educaţiei: „de la şcoala sătească până la universitate se învaţă în şcolile noastre 
într-un grad mai mare sau mai mic ştiinţa mult preţioasă de a mânui pana pentru 
a intra în vreo cancelarie „ce produc şcolile noastre? Aspiranţi la posturi, şi 
nimic mai mult”; „pericolul cel mare este că printr-o asemenea creştere şi 
instrucţie se sustrage chiar clasa de jos a poporului de la ocupaţii productive şi 
se învaţă a trăi ca paraziţii pe socoteala statului” (Xenopol, 1967, p. 103). 
Critica dură a orientării şcolii predominant spre instrucţia umanistă, lipsa 
şcolilor profesionale, lipsa universităţilor tehnice, dar şi „lipsa cea mai simţită la 
noi în ţară este aceea de şcoli potrivite cu nevoile ţării, de şcoli care să facă 
plugar din băiatul plugarului, dar plugar inteligent” (Xenopol, 1967, p. 103) au 
contribuit la ajustarea continuă a învăţământului în căutarea celei mai bune 
variante.  

Cu acest prilej, Xenopol evocă personalitatea lui Dionisie Pop Marţian şi 
a ideilor sale  „instrucţiunea la noi în ţară e vicioasă; din fundament simţim o 
deosebită mulţumire de a avea în partea noastră pe singurul adevărat economist 
ce l-a avut vreodată România, pe Marţian, omul acela care încă de mult timp, 
văzând răul ce ne ameninţă, a strigat să ne păzim, dar, ca toate glasurile cele 
într-adevăr binevoitoare în această nenorocită ţară, a rămas fără răsunet” 
(Xenopol, 1967, p. 103). 

 
Statul 
 
Statul, cu autoritatea conferită de legile ţării, era instituţia fundamentală 

invocată pentru producerea şi distribuirea bogăţiei. Trecerea în revistă a 
sistemelor de generare a avuţiei îi oferă prilejul lui Alexandru D. Xenopol de  
a-şi explica ataşamentul faţă de formula statului arbitru: „în economia unui stat 
pot fi aplicate două sisteme la producerea bogăţiilor. Acela în care statul se 
amestecă cât se poate de puţin şi, pentru a zice altfel, stă în afara jocului 
puterilor economice, şi acela în care statul ia asupră-şi conducerea supremă a 
intereselor economice ale poporului nu ca producător, ci ca îndreptător şi 
privighetor” (Xenopol, 1967, p. 95). 

Deşi nu a abordat chestiuni cuprinse în teoria economică generală, 
Xenopol a făcut unele referiri atunci când a justificat incompatibilitatea 
politicilor economice rezultate din doctrina liberului schimb cu starea de 
înapoiere economică a României. Primul principiu, laissez-faire, laissez-passer, 
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spunea Xenopol, era aplicat de statele cele mai civilizate unde agricultura, 
industria şi comerţul sunt înfloritoare. Situaţia economică precară a României 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea reclama intervenţia statului, ca 
promotor al intereselor naţionale, în susţinerea iniţiativei private a statului şi a 
particularilor. Argumentele principale în favoarea unei astfel de poziţionări 
rezultau din mai multe împrejurări, între care: insuficienţa producţiei constatată 
din evaluarea situaţiei unor industrii (mici); insuficienta preocupare a statului 
pentru interesele economice ale ţării, ca „reprezentantul cel mai înalt al 
societăţii” Şi ce face statul, la urma urmei? „Cheltuieşte mult şi produce puţin, 
şi tot aşa urmează şi guvernul, care pe fiecare an sporeşte în buget cheltuielile 
fără a se gândi la mijlocul de a spori veniturile”;  statul „cheltuieşte ca un stat 
civilizat, întreţinând o mulţime de lucruri de lux de care s-ar putea lipsi şi 
producerea pe care se bazează cheltuielile sale nu este cu mult superioară acelei 
unui popor barbar! Avem averea zuluilor, şi voim să trăim ca englejii. Aceasta 
nu merge! Şi de aceea şi vedem faptul cel însemnat că toate guvernele la noi 
sunt nevoite să recurgă la aceleaşi mijloace pentru a-şi procura bani: fac 
împrumuturi sau vând averile statului” (Xenopol, 1967, p. 112).  

Xenopol remarcă absenţa spiritului de economie, economisirea nu era 
virtutea cea mai de preţ a românilor, „multe familii la noi trăiesc în mod 
econom”, „a trăi în mod econom când eşti sărac nu este însă niciun merit, căci 
nevoia te face astfel, şi nu tendinţele de care eşti înzestrat”. „Meritul ar fi acolo 
de a trăi cu economie când dispui de mijloace, când ai un prisos peste trebuinţă, 
pe care, în loc de a-l cheltui în mulţumirea unor trebuinţe de lux, l-ai aduna para 
cu para, până ai produce din el un izvor de îmbogăţire” (Xenopol, 1967, p. 112)  

Statul şi-ar fi împlinit misiunea dacă îşi asuma un program de dezvoltare 
industrială, garantat de autoritatea instituţiei şi garant al sprijinirii industriei 
naţionale printr-o protecţie internă gradată. Xenopol însuşi a propus şi a susţinut 
succesiv programul de dezvoltare a marii industrii, programul de încurajare a 
industriilor mici şi programul dezvoltării acelor industrii care au legătură cu 
agricultura; vorbeşte şi despre practicarea unei politici laissez-faire, laissez-
passer în interior şi a protecţiei producţiei naţionale. 

Mijloacele pe care statul le-ar putea folosi pentru impulsionarea 
dezvoltării industriale se refereau la:  

 în primul rând, reformarea sistemului de învăţământ, prin reducerea 
numărului şcolilor care formează funcţionari şi creşterea numărului 
celor ocupaţionale productive;  

 în al doilea rând, încurajarea tuturor ocupaţiilor industriale  (burse în 
străinătate pentru a învăţa o meserie, acordare unui împrumut mic celui 
care vrea să-şi facă propria afacere la terminarea şcolii, concursuri, 
premii de excelenţă);  
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 în al treilea rând, adoptarea unei legi a concesionării unor activităţi 
industriale ale statului, corelată cu înlăturarea abuzurilor. 

Alexandru D. Xenopol prin afinităţile revelate şi prin militantismul său a 
fost asociat liberalismului, deşi susţinea un liberalism fără laissez-faire, cu o 
intervenţie directă şi energică a statului în favoarea iniţiativei private 
industriale.   

Fără îndoială, în tradiţia intelectuală românească opera lui Alexandru D. 
Xenopol exercită interes continuu, iar „în istoria gândirii economice din 
România, Alexandru D. Xenopol ocupă un loc de primă importanţă între 
economiştii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adepţi ai dezvoltării 
industriei naţionale şi a economiei naţionale cu ajutorul unei politici de 
intervenţie activă a statului în slujba consolidării independenţei politice a ţării”. 
(Veverca, Xenopol, 1967, p. 72).           

Strădaniile economiştilor de a propune soluţii viabile, fondate pe criterii, 
mai mult sau mai puţin economice, nu au atras susţinerea politică de care aveau 
nevoie. De-a lungul timpului, au fost începute multe proiecte şi abandonate 
imediat când s-a schimbat fie regimul politic, fie culoarea politică. Din 
nefericire, după o istorie economică de o sută cincizeci de ani, România se 
plasează tot în rândul ţărilor care înregistrează mari decalaje în dezvoltarea sa 
economică.   

 
Mulţumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
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cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”.      

 
 
 

 Bibliografie 
 

Iorga, N. (1981). Orizonturile mele. O viaţă de om. Aşa cum a fost, Editura Minerva, Bucureşti 
Iorga, N. (1975). Oameni cari au fost, Editura Militară, Bucureşti 
Murgescu, C. (1987). Mersul ideilor economice la români, vol. I, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti 
Rogojanu, A., Badea, L., „The spread of economic ideas among Romanian people. Case study: 

Dionisie Pop Marţian”, Economie teoretică şi aplicată/Theoretical and Applied 
Economics, nr. 12 ,   2010, pp. 77-88 

Rogojanu, A., Şerban-Oprescu, G.–L., Piroşcă, G.I., „The Spread of Ideas Regarding Industry 
among Romanian People: The. Case of Petre S. Aurelian”, Metalurgia International, 
vol. XV, Special Issue no. 6, Volum 15, 2010, pp. 143-147 



Răspândirea ideilor economice la români. Studiu de caz: Alexandru D. Xenopol 
 

85 

Rogojanu, A., Şerban-Oprescu, G.–L., Piroşcă, G.I. (2009), „The Spread of Economic Ideas 
among Romanian People. Case Study: Ion Ghica”, Storia del Pensiero Economico 
Fascicolo: 2/ 2009, Empoli, Italia 

Rogojanu, A.,  Şerban-Oprescu, G.–L., Piroşcă, G.I., „The Spread of Economic Ideas among 
Romanian People. Case Study: Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Analele Universităţii din 
Oradea, Seria: Ştiinţe Economice, TOM XVII, Vol II – Economy and Business 
Administration, 2008 

Stahl, H.H. (2002), Gânditori şi curente de istorie socială românească, Capitolul V. 
Organizarea cunoaşterii ştiinţifice a ţării, Universitatea Bucureşti, 
http://ebooks.unibuc.ro/Sociologie/henri/6.htm#65 (accesat la 15-10-2011, ora 6 PM) 

Xenopol, A.D. (1967). Opere economice, Editura Academiei 
Xenopol, A.D. (1891). Memoriu asupra unor îmbunătăţiri  economice de realizat în nordul 

României şi în special la Iaşi, ediţia a II-a, în  Xenopol, A.D. (1967), Opere economice, 
pp. 79-123, Editura Academiei 

Xenopol, A.D. (1887). Situaţiunea financiară a României sub guvernul liberal în 1887, ediţia a 
II-a, în  Xenopol, A.D. (1967), Opere economice, pp. 207-242, Editura Academiei 

Xenopol, A.D. (1882), Studii economice, ediţia a II-a, în  Xenopol, A.D. (1967). Opere 
economice, pp. 79-123, Editura Academiei 

Xenopol, A.D. (1882), „Românii şi Austro-Ungaria”, http://www.unibuc.ro/CLASSICA/ 
Xenopol-RO_AU/cuprins.htm (accesat la 15-10-2011, ora 5.45 PM)  

 


