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Abstract: In this article it is studied the economical thinking from the 
interwar Bessarabia. The study is prepared after examining the publications 
of books, articles, reports and other publications, which investigate the 
economical reality or/and the studies from the region  during this period. As 
a result it is concluded that during the interwar period  were done economical 
investigations of great value, which confirms the existence of  Bessarabian 
economical thinking as a part of Romanian economical thinking, which had 
its own specifics, but it also was consistent with the economical thinking from 
abroad. 

 

Cuvinte-cheie: gândirea economică basarabeană, Basarabia 
interbelică, vectorul românesc de dezvoltare. 

 

Căutarea, de către Republica Moldova, a locului său în sistemul 
economic internaţional de dezvoltare, a logicii şi raţionalităţii de 
integrare a Republicii Moldova în economia lumii, a modului regăsirii 
sale economice şi fireşti, precum şi golul în cercetarea scrierilor 
economice din Basarabia interbelică face actuală şi de mare importanţă 
cercetarea gândirii economice din Basarabia interbelică. 

Studierea publicaţiilor de cărţi, articole, rapoarte şi altor publicaţii ce 
investighează realitatea economică sau/şi studiile din Basarabia 
interbelică relevă următoarele:  

I. În perioada interbelică, au fost efectuate cercetări economice 
semnificative, publicaţiile cărora confirmă existenţa, în această perioadă 
a gândirii economice basarabene. Aceste publicaţii pot fi găsite în 
bibliotecile din Chişinău, din Bucureşti, din alte oraşe ale României, 
precum şi în alte ţări. 

II. Gândirea economică din Basarabia a reflectat realitatea 
economică din Ţară şi din Ţinut.  
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III. Cercetările economice din Basarabia s-au bazat şi au fost o parte 
componentă a gândirii economice româneşti, reflectând diferite 
abordări doctrinare caracteristice pentru gândirea economică din acea 
perioadă.  

IV. Cercetările economice din Basarabia prezintă o importanţă mare 
pentru gândirea şi practica economică din Republica Moldova – ele 
constituie baza vectorului românesc şi occidental de dezvoltare. 

I. În perioada interbelică, au fost efectuate cercetări economice 
semnificative, publicate într-un  un şir de ediţii periodice, cărţi şi alte 
tipuri de publicaţii.  

Importante mijloace de aprobare şi de popularizare a ideilor 
economice au constituit revistele şi alte tipuri de publicaţii periodice 
specializate. În special, se evidenţiază: revista „Basarabia Economică”, 
Chişinău, 1919–1940; revista Furnica. Organ de cultură şi propagande 
cooperative. Chişinău, 1919–1929; revista „Prietenul apicultorului”, 
Chişinău, 1920–1921; revista „Basarabia agricolă”, Chişinău, 1919–
1921; Foaia plugarului – revista Facultăţii de Agricultură din Chişinău, 
1921–1928; ediţii periodice „Buletinul agricol din Basarabia”, Chişinău, 
1925–1934; „Buletinul Camerei de Comerţe şi Industrie Cahul”, 1933–
1938; „Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie, Cetatea 
Albă”, revistă economică sub conducerea lui V.Meleca, Cetatea Albă, 
1933–1934; „Buletinul Camerei de Comerţe şi Industrie jud. Lăpuşna, 
Cetatea Albă, Tighna şi Orhei”, Chişinău, 1936; „Buletinul Camerei de 
muncă Chişinău”, „Buletinul Cercului de Studii şi propagandă pentru 
Basarabia”, Tipografia „Glasul Ţării” Chişinău, 1920; „Buletinul 
Facultăţii de Ştiinţe Agricole din Chişinău”, 1938; „Buletinul Institutului 
social-român din Basarabia”, Chişinău, 1937; „Buletinul oficial al 
Basarabiei”, Chişinău, 1919; „Buletinul Oficial al judeţului Lăpuşna”, 
Chişinău, 1928.  

Cercetarea economică este prezentă şi în ziare, organe de presă ale 
diferitelor partide, mişcări politice şi organizaţii obşteşti, inclusiv: „Viaţa 
Basarabiei” - ziarul Partidului Naţional-Ţărănesc, „Dreptatea” – ziarul 
Partidului Naţional-Liberal, publicaţia pentru femei 
„Mişcarea femenistă” (1933).  
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O caracteristică amplă a revistei „Basarabia Economică” a făcut-o 
foarte reuşit Ion Şpac, remarcabil bibliograf de la Biblioteca Ştiinţifică 
Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în 
articolul Revista „Basarabia Economică” (revista BiblioScientia, nr. 
1-2 / 2009. În articol, Ion Şpac indică la caracterul acesteia ca revistă 
socială, economică, statistică şi financiară şi la importanţa ei pentru 
perioada interbelică şi postbelică. Publicaţiile din revista „Basarabia 
Economică” cuprind studii privind viaţa economică a ţinutului 
basarabean din perioadă 1919-1923, 1936-1940.  

Cercetările publicate în revistă deţin informaţii, studii şi concluzii 
necesare pentru a fi puse în circuitul ştiinţific. În special, se indică la 
importanţa materialului statistic după judeţe şi oraşele judeţene: 
Chişinău, Lăpuşna, Bălţi, Orhei, Soroca, Tighina, inclusiv informaţia cea 
mai relevantă referitoare atât la starea economică a regiunii, nivelul de 
trai al populaţiei, a istoriei ţinutului basarabean, în general, cât şi la 
aspectele concrete ale vieţii sociale din localităţile (comunele, satele) 
judeţelor respective. Studiile sunt completate cu diverse documente 
referitoare la nivelul de trai, la domeniile de activitate (agricolă, 
industrială, infrastructură ş.a.) a populaţiei, la raporturile administrative 
dintre centru şi periferie. Datele statistice ţin de: cultivarea celor mai 
răspândite culturi agricole, prelucrarea şi realizarea acestora, starea 
preţurilor mărfurilor produse în ţară ş.a. Un loc aparte este rezervat 
informaţiei referitoare la populaţie şi, în special, la averea cetăţenilor.  

Revista „Basarabia Economică” avea compartimente tematice. 
Diferite aspecte ale teoriei şi practicii economice, de regulă, se reflectă în 
compartimente aparte: „Vânzări şi cumpărări”, spre exemplu, unde sunt 
indicate numele şi prenumele vânzătorilor, localitatea şi costul 
obiectului vândut sau în compartimentele „Firme individuale...”, „Firme 
sociale...”, după judeţe, unde pot fi aflate diferite informaţii concrete, 
inclusiv numele şi prenumele fermierilor şi comercianţilor, localitatea şi 
numărul de înregistrare a obiectului respectiv.  

Se cer menţionate următoarele publicaţii în ediţiile revistei 
„Basarabia Economică”: „Problema industriei viitoare a Basarabiei” de 
E. Giurgea (1919. - Nr. 2. - P. 6-14); „Asupra creşterii vitelor în 
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Basarabia sub fosta dominaţiune rusă” de Pavel Grossu (1919. - Nr. 5-
6. - P.111-121); „Chestiunea exportului şi transporturilor în Basarabia” 
de E. Giurgea (1919. - Nr. 7-8. - P.27-39); „Industria uleiului din 
judeţul Bălţi” (1936. - Dec. - P. 8- 11); „Activitatea economică în 
Chişinăul moldovenesc (1436-1812)” de A.S. Weinberg (1936. - Dec. - 
P. 25-28); „Drumurile în Basarabia: din lucrările Federaţiei Camerelor 
de Comerţ din Basarabia” (1937. -N. 7. - 5-9); „Transportul în Basarabia 
în discuţia Uniunii Camerelor de Comerţ” (1937. - Nr. 7. - P.13-29); 
„Situaţia economică a judeţului Cahul pe anul 1936” (1937. - Nr. 7. - P. 
34-40); „Activitatea Camerei de Comerţ din Cetatea-Albă” (1937. - Nr. 
8-11. - P. 22-54); „Starea economică a judeţelor Lăpuşna şi Orhei în anul 
1936” (1937. - Nr. 12. - P. 9-48); „Problema comunicaţiilor în judeţul 
Cahul” (1938. - Nr. 1. - P. 20-23): „Problemele viticulturii basarabene: 
Filtrarea vinurilor. Falsificarea vinurilor. Marcarea vaselor...” (1938. - Nr. 
5. - P. 12-16); „Darea de seamă asupra activităţii Camerei de Comerţ şi 
Industrie din Chişinău în cursul anului 1937” (1938. - Nr. 7. - P. 65-91) 
şi în cursul anilor 1938-1939 (1939. - Nr. 7. - P. 76-93); „Caracterul 
industriei şi comerţului din Ţinutul Nistru” (1939. - Nr. 2. - P. 10-19); 
„Drumurile basarabene” (1939. - Nr. 5. - P. 3-13); „Situaţia economică a 
Sudului Basarabiei” (1939. - Nr. 6. - P. 3-12); „Un muzeu economic la 
Cetatea-Albă” (1939. – Nr. 6. - P. 18-24); „Decretul-lege pentru 
înfrânarea şi deprimarea speculei ilicite” (1939.- Nr. 12. - P. 7-20).  

Un loc aparte între revistele din perioada interbelică îl ocupă 
revista „Furnica”  – organ de cultură şi propagandă cooperatistă. Deja, în 
martie 1918, a apărut buletinul săptămânal bilingv al Centralei Uniunii 
Cooperativelor din Basarabia, care curând a luat numele de „Furnica”. 
Director şi redactor, până în 1923, a fost Vasile Ghenzul, iar de la 1 
martie 1924, Zamfir Arbure. Revista îşi propunea obiective clare: a 
prezenta „în corul cuvântului scris cooperatist al României Mari şi nota 
basarabeană”, a aduce la cunoştinţa cooperatorilor Basarabiei relaţiile 
cooperatiste din celelalte ţinuturi româneşti. Este de menţionat că 
aportul benefic al politicilor de cooperare şi activitatea revistei 
„Furnica”, în perioada interbelică, a impulsionat activitatea cooperatistă, 
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formând o cultură a cooperării, ce s-a menţinut în mare parte şi în 
perioada postbelică.  

În perioada 1919-1920, se publică revista „Basarabia agricolă” - 
organul Societăţii Agronomice, filiala Basarabia, Chişinău,1919-1920. 
Comitetul de redacţie este alcătuit din C. Filipescu, D. Ştefănescu, M. 
Chiriţescu; secretar de redacţie: Gh. I. Savin. 

O altă revistă specializată a fost „Prietenul apicultorului”, editată 
lunar începând cu anul 1921.  

Un aport semnificativ îl are, în perioada interbelică, revista lunară 
„Foaia Plugarului”, fondator – Agricola Cardaş, redactori – Ion 
Costin, Ştefan Spătar, Gheorghe Constantinescu, Ilie Popescu. 
Revista a fost publicată în cadrul Facultăţii de Agricultură din Chişinău, 
în anii 1921–1928. Prin intermediul revistei, avea loc răspândirea 
cunoştinţelor, în special în domeniul agricol. 

Printre cărţi şi lucrări de cercetare se numără: 
1) Creditul în Basarabia, / Antonescu, Corneliu, Chişinău, 1923. 
2) Creditul în Basarabia (Kredit v Bessarabii, Chişinău, 1929, 

122 p.) – autor Pantelimon Sinadino.  
3) Ce este necesar pentru însănătoşirea vieţii economice în 

Basarabia/ Pantelimon Sinadino. - Chişinău, Tip. Dreptatea, 
Pasaj, 1930, 16 p. 

4) Basarabia: Consideraţiuni generale, agricole şi statistice/ G. 
Filipescu, Giurgea, E.- Ch., 1919, 347 p. 

5) Lămuriri istorice la dezlegarea problemei agrare din 
Basarabia/ Nistor, I - Ch.: Tipografia Românească, 1918, 34 p.  

6) Aspecte economice şi sociale din Basarabia (1920-1926)/ 
Panaitescu Scarlat Chişinău, 1926. 

7) Cincizeci de ani ai cooperaţiei de credit din Basarabia/ 
Ghenzul, V.  Chişinău, 1924. 

8) Observaţii economice asupra Basarabiei/ Giurgea, Eugeniu N., 
cu o introducere de Corneliu Antonescu, Chişinău, 1921, 67 p.  

9) Spre o mai bună aşezare a marii industrii cu privire specială 
asupra Basarabiei. – autor Atanasiu, Oreste A. 
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10) Din trecutul şi prezentul cooperaţiei în Basarabia // 
Basarabia economică, nr. 2-3, Chişinău, 1919 - autor Balamace, Ep. 

11) Cine poate ieftini traiul // Foia plugarilor, an. I, nr. 2, februarie 
1921 – autor Arva, M. C. 

12) Cooperaţia şi scumpirea traiului // Basarabia economică, nr. 2-
3, Chişinău, 1919 - autor Chiriţescu, M. 

Dintre economiştii-cercetători se evidenţiază: 
1. Agricola Cardaş – a activat în Basarabia din 1918. În anii 1936-

1938, a fost decan al Facultăii de Ştiine Agricole a Universităţii 
„Al.I.Cuza” din Iaşi, cu sediul la Chişinău. 

2. Pantelimon Sinadino. 
3. Vasile Ghenzul. 
4. Ştefan Ştirbu (Institutul Naţional Român din Basarabia); 
5. Iosiv Bahtalovschii; 
6. Vasile Creţu; 
7. Vasile Melega; 
8. Mihail Costeţchii; 
9. Ion Costiu (ministru, economist); 
10. Teofil Ioncu (economist, Ministrul Finanţelor în Sfatul Ţării); 
11. Natalia Dăscălescu; 
12. Eugen Giurgia (economist, statistician);  
13. Nicolae Frolov (Facultatea de Agricultură din Chişinău); 
14. Vasile Lempert; 
15. Vasile Loşcariov; 
16. Gheorghe Raşcu (geograf). 
Cele mai intens cercetate erau domeniile: agricol şi prelucrare a 

producţiei agricole, finanţe, cooperaţie, industrial, de 
infrastructură, comerţ, populaţie, dezvoltare a judeţelor şi 
localităţilor.   

II. Gândirea economică din Basarabia a reflectat realitatea 
economică din ţară şi din ţinut.  

Cercetările economice din Basarabia interbelică sunt influenţate de 
evoluţia economică din întreaga ţară şi din ţinut.  
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Ca urmare, au fost cercetate procesele economice caracteristice 
pentru perioada interbelică, împărţite de către cercetători în următoarele 
etape: 

- Anii 1919-1928, etapa refacerii şi accelerării dezvoltării economice 
în condiţiile consolidării statului naţional unitar; 

- Anii 1929-1933, etapa crizei economice din SUA şi influenţele ei 
asupra economiei româneşti; 

- Anii 1934-1940, etapa unui progres economic susţinut în baza 
comenzilor de stat şi a necesităţilor de apărare a ţării. 

Toate procesele economice din economia ţinutului erau puternic 
influenţate de evoluţia economică din întreaga ţară, dar are şi 
particularităţile sale determinate de sarcinile de racordare economică a 
ţinutului la specificul economic al ţării, de necesitatea completării 
breşelor în dezvoltare, ca urmare a rupturii anterioare a Basarabiei de la 
Ţară. 

III. Cercetările economice din Basarabia s-au bazat şi au fost o 
parte componentă a gândirii economice româneşti, reflectând diferite 
abordări doctrinare caracteristice pentru gândirea economică din acea 
perioadă. 

Gândirea economică din Basarabia interbelică s-a bazat pe reflecţiile 
doctrinare din întreaga Ţară, în special, pe abordările neoclasice, 
cercetările ţărănismului economic, teoriile cooperatiste şi mai puţin pe 
ideile naţionalismului economic şi pe marxism. Abordările neoclasice şi-
au găsit reflectare în cercetarea economiei de piaţă şi modalităţilor de 
aplicare a relaţiilor de piaţă pentru dezvoltarea economiei ţinutului, în 
special, pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, comerţului. 
Cercetările ţărănismului economic erau direcţionate spre întâietatea 
dezvoltării agriculturii şi a subramurilor industriale legate de 
valorificarea produselor agricole,  prin aplicarea relaţiilor de piaţă în 
agricultură, dezvoltarea cooperaţiei (astăzi, vorbim de businessul mic şi 
clustere), stimularea pătrunderii capitalului străin în economia ţinutului.  

IV. Cercetările economice din Basarabia prezintă o mare 
importanţă pentru gândirea şi practica economică din Republica 
Moldova – sunt bază a vectorului românesc de dezvoltare. 
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Ideile economice din Basarabia interbelică şi-au avut influenţă şi 
reflectare în practica economică din perioada postbelică, inclusiv în 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), în special, în 
domeniul dezvoltării cooperatiste, iar mai concret – în domeniul 
cooperaţiei de consum. În opinia multor economişti cercetători, 
cooperaţia de consum din RSSM era „sector privat în interiorul unei 
economii de stat”. Sectorul cooperatist din RSSM, chiar fiind puternic 
influenţat de sistemul totalitar, a devenit sector, ce funcţiona în baza 
mecanismului de piaţă, datorită ideilor economice din Basarabia 
interbelică, în special, în baza teoriei cooperatiste dezvoltate în Basarabia 
interbelică.  

Gândirea economică din Basarabia interbelică influenţează teoria 
economică din Republica Moldova prin dezvoltarea şi impulsionarea 
cercetărilor economice pe următoarele direcţii:  

1. Reflectarea, în mod tradiţional, a problemelor economice 
concrete caracteristice realităţii economice actuale ale Republicii 
Moldova. 

2. Efectuarea cercetărilor teoretice în contextul dezvoltării teoriei 
economice române şi din alte ţări.  

3.  Conceperea insuficienţei economiei Republicii Moldova în 
ruptura ei de economia Ţării. 

4. Cercetarea competitivităţii Republicii Moldova în contextul 
integrării economiei moldoveneşti în economia Ţării şi celei mondiale. 

5. Recăutarea căilor de dezvoltare, inclusiv, în primul rând, prin 
integrarea Republicii Moldova în spaţiul economic român, apreciat ca 
fiind cel mai firesc şi eficient spaţiu economic.    

6. Altele.  
 
Concluzie: Gândirea economică din Basarabia a existat, a fost 

direcţionată spre soluţionarea problemelor economice din Ţinut, a 
constituit parte componentă a gândirii economice româneşti şi s-a 
bazat pe aceasta, prezintă o bază ştiinţifică pentru  gândirea şi 
practica economică din Republica Moldova şi este un fundament al 
vectorului românesc de dezvoltare. 
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