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Abstract 

 The effects of the 1929 – 1933 crisis was felt in the biggest part of 

Europe and in Romania. First, the Romanian economic crisis was 

manifested with the decrease of the agricultural prices followed by a drop of 

the consumership. The industrial enterprises didn’t get enough demands, 

which generated the abatement and  the unemployment, and then the 

bankruptcy of the factories, small workshops and stores. The economical 

revenue was possible only after the years 1935 – 1937. 
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Cauzele și manifestarea crizei economice în România și la Arad 

 Marea Criză Economică dintre anii 1929-1933 a debutat la 24 

octombrie 1929, „joia neagră”, prin crahul Bursei din New York. Efectele s-

au resimțit  în cea mai mare parte a Europei și în România, deși nu imediat. 

Ion Mihalache, ministrul agriculturii la acea vreme, îndemna agricultorii, în 

ziarul „Universul“ din 10 noiembrie 1929, la o lună de la apariția semnelor 

crizei, să facă apel la bănci pentru finanțare pentru că „agricultura nu se mai 

face azi numai cu coasele. Trebuie să ne grăbim şi noi ca să nu ne dea 

cumpăna lumii peste cap. Credit, organizare şi educaţie sunt Tatăl, Fiul şi 

Sfântul Duh al agriculturii române“. Ca urmare, creditul agricol va fi în 

creștere în cel mai nefericit moment (Isărescu, 2012). Criza s-a manifestat 

prin scăderea puternică a preţurilor produselor de export. Prețurile 

produselor agricole au scăzut mai mult de jumătate, între anii 1929 și 1931. 

De exemplu, în această perioadă prețul grâului scade cu 60,73% (Tabelul–I-

1).  
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Tabel I-1. Prețuri medii ale cerealelor între anii 1929 și 1934 

(lei/kg) 1929 1930 1931 %'31/'29 1933 1934 

Grâu 7,08 4,63 2,78 -60,73% 5,38 4,5225 

Orz 4,97 2,54 2,36 -52,52% 2,08 1,9350 

Ovăz 4,84 2,58 2,83 -41,53% 2,32 2,6345 

Secară 5,57 2,91 2,07 -62,84% - - 

Porumb 5,9 2,88 2,26 -61,69% 1,82 2,1350 

 Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 259) 
  

 Criza economică română, s-a manifestat în prima fază prin scăderea 

prețurilor produselor agricole, urmată apoi de o scădere a consumului. 

Veniturile producătorilor industriali au scăzut ca urmare a contractării 

consumului și a scăderii comenzilor de producție. Urmarea firească a fost o 

reducere a salariilor și de aici scăderea nivelului de trai. Veniturile 

populației urbane și rurale au scăzut ca urmare a reducerii  salariilor și a 

scăderii prețurilor produselor agricole și industriale. Criza veniturilor s-a 

manifestat apoi la nivel macro-economic prin criza veniturilor bugetare care 

au avut ca urmare scăderea cheltuielilor bugetare, creând astfel o presiune 

suplimentară asupra consumului. 
  

Figura I-1 

 
  

 Cu toate că anul 1929 a fost un an agricol bun, scăderea prețurilor 

produselor agricole a fost însoțită de scăderea consumului.  Ca urmare a 

scăderii prețurilor, a rezultat o diminuare a veniturilor producătorilor care au 

fost nevoiți să reducă salariile pentru a menține producția pe linia de plutire. 

În Figura 1-1 se prezintă evoluția fondului de salarii din industria României 
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între anii 1927 și 1938. Dacă în 1928 acesta a crescut cu 6,4%, în 1929 a 

scăzut cu 0,12%, pentru ca în 1930 să scadă cu 10,8% și mai mult în 

următorii doi ani. O situaţie mai grea era cea a salariaţilor publici, ale căror 

salarii au fost reduse succesiv (10-23% în 1930, 15% în 1932, 10% în anii 

1933-1934). Aceste diminuări de salarii sunt cunoscute sub numele de 

„curbe de sacrificiu". Salariile reale au scăzut, însă într-un ritm inferior 

celui nominal, dar aceasta nu a împiedicat populaţia României și, implicit a 

Aradului, să resimtă şocul scumpirilor cotidiene. 

 Reducerea salariilor, alături de diminuarea veniturilor producătorilor 

agricoli și a veniturilor populației urbane a generat scăderea consumului. 

Consecința firească a acestui lanț de căderi a fost criza de producție. 

Industriașii nu mai aveau comenzi pentru lansarea fabricației, astfel încât se 

văd nevoiți să reducă nivelul producției, și ca urmare, să concedieze 

personal, creând inevitabil șomaj, care devine astfel o nouă amenințare 

pentru economie.  

 Criza de producție a generat falimente, în condițiile în care 

întreprinderile industriale nu mai primeau comenzi și valoarea producției se 

contracta (Figura I-2). Șomajul a crescut (Figura I-3) și ca urmare a 

falimentelor, numărul întreprinderilor industriale s-a diminuat, la fel și 

numărul salariaților. Au avut mai mult de suferit, fiind mai afectate, 

fabricile, atelierele mici, magazinele și afacerile comerciale mici, precum și 

mai ales cele din mediul rural. În Figura I-2 este reprezentată evoluția 

numărului de angajați și a valorii producției industriale din România între 

anii 1927 și 1938. 
 

Figura I-2 
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 Din punct de vedere al valorii producției industriale, aceasta a avut 

maximul deceniului 3 al secolului XX în anul 1928, în valoare de 60,965 

miliarde lei, valoare ce nu a mai fost atinsă decât după o perioadă de 

recesiune ce a continuat 9 ani, până în 1937, când se recuperează valoarea 

din anul 1928 și se obține o producție industrială de 64,567 miliarde de lei. 

Criza va înjumătăți valoarea producției, în anul 1932 aceasta având valoarea 

de 302,475 miliarde de lei, reprezentând 53,27% din producția anului 1928. 

Din punctul de vedere al lucrătorilor din industrie, în anul 1927 numărul 

acestora era de 214.052 persoane, pentru ca în 1932 să ajungă la un minim 

de 152.198 persoane, iar recuperarea să se realizeze de abia în anul 1935 

când salariații în industrie ajung la un număr de 230.797 persoane (Figura I-

2) (Anuarul Statistic al României din 1939 și 1940, 1941). 

 Șomajul a fost unul dintre cele mai neplăcute efecte ale crizei pentru 

populația angajată în industrie. În România minimul interbelic al șomajului 

industrial a fost atins în anul 1929 cu 7.449 de șomeri. În schimb, maximul 

șomajului a fost realizat în anul 1932, când în România erau înregistrați 

38.958 de șomeri (Figura I-4).  

 Ca urmare a acestor evoluții ale parametrilor crizei, s-au înmulțit și 

amplificat conflictele de muncă. În anul 1931, de exemplu, au fost 

înregistrate 67 de greve care au afectat 159 de întreprinderi, la care au 

participat 14.368 de lucrători, pierzându-se 184.493 zile de muncă (Anuarul 

Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 218-219). În decembrie 1929 
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erau înregistrați în România doar 8.421 de șomeri, în 1930 numărul acestora 

devine 35.370, pentru ca în 1931 numărul șomerilor să crească la 49.393 

(Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 231). Evoluția 

numărului de șomeri în România între 1929 și 1937 este prezentată în 

Figura I-3. În 1927, în industria României erau angajați un număr de 

214.052 persoane pentru ca în 1930 numărul angajaților din industrie să 

scadă la 174.227 (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 

156-157) 

 

Figura I-3 
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 În Arad
1
, în anul 1934, primul an post criză, erau înregistrați în 

medie 3.219 de șomeri, iar în Timișoara împreună cu Anina  erau 1.996 de 

șomeri. Împreună, aceștia reprezentau 30% dintre șomerii României. 

Numărul șomerilor scade până în anul 1937 la 1.467 în Arad
2
 și 962 în 

Timișoara, reprezentând împreună 22,38% dintre șomerii României (Figura 

I-4) (Institutul de Statistică Generală a Statului, 1941, p. 334-336). 
 

Figura I-4 

                                                           
1
 Inspectoratul Arad și sub-inspectoratele Oradea și Petroșani pentru că raportarea se făcea 

prin Inspectoratul Industrial Arad ce avea în jurisdicție cele trei județe în anul 1934 
2
 de data aceasta Arad plus Petroșani (Bihorul nu mai era în coordonarea Inspectoratului 

Industrial Arad) 
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 În anul 1931, în Arad, oficiul de plasare a forței de muncă avea o 

ofertă de 4.790 de locuri de muncă, cererea fiind de 5.408 locuri. La finele 

anului, oficiul a reușit plasarea a 3.616 lucrători, într-o proporție de 66,9%, 

mai mare decât media națională (Tabelul I-2). 
 

Tabel I-1 Oferte și cereri de locuri de muncă între anii 1930-1933 
 

(persoane) Oferte  Cereri  Plasați % 

Arad 1931 4.790 5.408 3.616 66,9% 

Oradea 1931 2.421 3.393 2.526 74,4% 

Timișoara 

1931 
2.927 3.743 2.771 74,0% 

București 

1931 
15.587 17.124 14.010 81,8% 

România 

1930 
113.160 154.602 93.186 60,3% 

România 

1931 
117.484 148.956 96.509 64,8% 

România 

1932 
112.315 164.245 96.436 58,71% 

România 

1933 
134.497 161.434 115.782 71,72% 

 Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 238). 
 

 Criza a accelerat și a multiplicat falimentele întreprinderilor 

industriale și comerciale, numărul acestora atingând un maxim în anul 1931, 

când în România au fost înregistrate 8.357 de falimente. În schimb, numărul 
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marilor întreprinderi industriale nu a avut modificări spectaculoase, cu toate 

acestea ele scăzând de la 4.094 în anul 1927 la 3.707 în anul 1938 (Figura I-

5). 
 

 

Tabel I-2. Indicele anual al salariilor muncitorești (1913=100) 
Localitatea 1923 1925 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Arad 2.004 2.445 3.412 3.477 3.594 3.627 2.990 2.282 1.943 1.892 

Timișoara 2.027 2.748 3.237 3.248 3.261 3.530 2.834 1.996 1.779 1.696 

Oradea 1.632 2.515 2.803 2.948 3.229 3.211 2.755 1.961 1.788 1.758 

București 1.619 2.954 3.212 2.882 2.791 2.470 2.217 2.146 1.495 1430 

Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 236) 

(Anuarul Statistic al României 1939 și 1940, 1941, p 345) 
 
 

 

Figura I-5 
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 În această perioadă, nivelul de trai a scăzut. Din Tabelele I-2 și I-3 

observăm că între 1913 și 1928 indicele anual al salariilor medii ale 

muncitorilor din Arad au crescut de 33,77 ori, iar în același timp indicele de 

cost al vieții a crescut mult mai mult, respectiv de 45,75 de ori. Această 

diferență a nivelului de creștere a indicelui anual al salariilor față de indicele 

de cost al vieții ne conduce la concluzia evidentă de scădere a nivelului de 

trai până în anul 1928. 
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Tabel I-3 Indicele de cost al vieții
3
 (1913=100) 

 Localitatea 1928 1929 1930 1931 

Arad 4.675 4.680 4.282 3.860 

Timișoara  4.688 4.690 4.238 3.766 

București  5.290 5.304 4.724 4.138 

România 4.239 4.245 3.903 3.382 

Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32 1933, p. 268) 

  

 Însă, criza  începută în anul 1929, are ca efect scăderea indicelui de 

cost al vieții, prețurile medii ale produselor alimentare diminuându-se în 

această perioadă. În același timp, are loc și o diminuare a salariilor, așa cum 

am văzut în Tabelul I-2 și în Figura I-1. În Tabelul I-4 sunt prezentate ratele 

de creștere a indicelui de cost al vieții și rata indicelui anual al salariilor 

muncitorești între 1929 și 1931. 

 

Tabel I-4 Ratele de creștere a indicelui de cost al vieții și al indicelui de 

salariu mediu muncitoresc între 1931 și 1929 

Localitatea Rata indicelui de cost 

al vieții între ’31-’29 

Rata indicelui de 

salarii între ’31-

’29 

Arad -17,43% -14,01% 

Timișoara -19,67% -12,87% 

București -21,78% -23,07% 

 Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32 1933, p. 236, 

268) 

  

 În Arad și Timișoara indicele salariilor are o scădere mai mică decât 

cea a indicelui de cost al vieții, ceea ce ar indica la prima vedere o creștere a 

puterii de cumpărare a muncitorilor. În București, însă, indicele salariului 

lunar scade într-o proporție mai mare decât scăderea prețurilor, aici scăderea 

salariilor începând încă din anul 1928. Până în anul 1933 salariile scad și 

mai mult, indicele general al salariilor nominale reprezentând doar 63 % din 

indicele anului 1929. 

   

                                                           
3
 Indicele de cost al vieții se calculează utilizând prețurile medii din orașe pentru 

„cheltuielile  strict necesare unei familii compuse din 5 membri (din clasa mijlocie)” 

(Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933). 
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Tabel I-5 Venituri și cheltuieli bugetare efectuate în România între 1928-

1934 

(mld. lei) 

Anul 

impozite 

directe 

impozite 

indirecte 
venituri cheltuieli 

excedent/deficit 

realizat 

1928 7,554 10,974 32,768 35,224 -2,456 

1929 8,885 10,856 36,018 34,607 1,411 

1930 9,078 9,409 31,155 31,579 -0,424 

1931 8,373 7,158 27,713 34,702 -6,989 

1932 5,630 4,976 23,008 24,891 -1,883 

1933 3,342 6,9078 18,364 20,741 -2,377 

1934 3,5651 6,711 18,802 19,864 -1,062 

Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1931-32, 1933, p. 315)  

  

 Scăderea prețurilor, criza veniturilor, diminuarea consumului, criza 

de producție, scăderea salariilor și șomajul au generat o așa numită „criză a 

bugetului” astfel încât finanțele țării își văd veniturile din taxe și impozite 

diminuate drastic (Tabelul I-5).  

 Guvernul se vede nevoit să reducă cheltuielile publice generând o 

presiune suplimentară asupra consumului. Reducerea cheltuielilor bugetare 

a fost de 1,75%, în 1929, 8,75%, în 1930,  28,27%, în 1932, 16,67%, în 

1933 (Figura I-6). 

  

Figura I-6 

 
 

 Toate aceste fenomene vor genera o diminuare a încrederii în 

sistemul financiar, în stat. Apar astfel „câștigătorii” și „perdanții” crizei care 

alimentează o componentă acută a depresiunii economice: „criza morală”. 
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Presiunea socială, criza de încredere, alături de criza morală, conduc la 

fenomenul prin care băncile sunt asaltate de clienți care își retrag depunerile 

(Isărescu, 2012).  

 Băncile, afectate astfel de lipsa de încredere a clienţilor, se confruntă 

cu  diminuarea capitalurilor, scăderea drastică a depunerilor, falimentul unor 

clienți, și neîncasarea creanțelor. Drept consecinţă, au apărut falimente 

bancare răsunătoare, cum sunt cele declarate de Banca Generală a Ţării 

Româneşti, Banca Marmorosch, Blank & Co. (care avea sucursală și în 

Arad) sau Banca Berkovitz. 

 Devalorizarea leului nu a fost resimțită, datorită micşorării generale 

a preţurilor dintre 1929-1933, însă  cu toate  acestea, deprecierea cursului 

leului a avut loc. Criza economică a compromis stabilizarea monetară 

începută în anul 1929, astfel încât în anul 1932 BNR instituie monopolul 

asupra tranzacțiilor valutare şi impune un curs oficial al leului faţă de valute 

externe.  

 Măsuri legislative anticriză 

 După anii ’30, ca răspuns la criză, politicienii au avut mai multe 

încercări legislative cu obiectivul de  asanare a datoriilor agricole apărute  ca 

urmare a creditării excesive cu rate înalte de dobândă a agriculturii. În anii 

anteriori avusese loc o scădere drastică a prețurilor produselor agricole care 

a generat blocarea plății datoriilor, producătorii agricoli intrând în 

incapacitate de plată. Conversiunea datoriilor agricole și urbane  s-a realizat 

efectiv ca urmare a punerii în aplicare a ultimei legi din șirul de 4 încercări 

ale Parlamentului pentru rezolvarea acestei probleme. În anul 1934 se 

adoptă Legea nr.33 pentru lichidarea datoriilor agricole și urbane, publicată 

în Monitorul Oficial nr.83 din 7 aprilie 1934 și care avea ca principal 

obiectiv reeșalonarea ratelor și reducerea dobânzilor creditelor pentru 

datornicii „agricoli sau urbani” ce nu își puteau onora debitele angajate la 

bănci. Legea prevedea ca aceste datorii să fie reduse cu 50%, să fie achitate 

în 34 rate trimestriale cu o dobândă de 3% pe an, plățile să fie făcute „la 

fiecare 15 Mai şi 15 Noemvrie ale fiecărui an, scadența primei rate fiind la 

15 Noemvrie 1934. Fiecare din primele două rate vor fi de câte 2,50 la sută, 

iar fiecare din celelalte două următoare de câte 3 la sută din creanța redusă 

conform alin. 1. Celelalte treizeci de rate vor fi egale şi vor cuprinde tot 

restul datoriei neamortizat prin cele patru rate de mai sus.” 

  Termenul utilizat în epocă se referea la „asanarea datoriilor 

agricole” , „lichidarea datoriilor agricole și urbane” sau „conversiunea 

datoriilor”. Băncile erau nevoite să negocieze pe de-o parte cu clienții 

insolvabili și să ajungă la înțelegeri amiabile sau să se adreseze instanței 

pentru a decide asupra reeșalonării creditelor debitorilor aflați în situații 
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precare, iar pe de altă parte trebuiau să rezolve în același mod relația cu 

creditorii lor. Anterior, încă din 1929 „Legea asupra concordatului 

preventiv, publicată în Monitorul Oficial Nr. 149 bis, din 10 iulie 1929”
4
 

stabilea anumite posibilități de negociere, mai ales în mediul rural, pentru 

redresarea debitorilor și depășirea dificultăților financiare ale acestora 

printr-o înțelegere cu creditorii.  

 

Tabel I-6 Numărul concordatelor preventive semnate între 1929 și 1937, în 

România 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

519 1.459 1.702 2.249 3.141 872 663 508 170 

Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1937 și 1938,  1939, p. 645) 

  

 Conversiunea datoriilor agricultorilor a salvat mulți debitori de la 

faliment, iar pe de altă parte, pentru salvarea băncilor afectate, Banca 

Naţională a intervenit și le-a pus sume mari de bani la dispoziţie, prin 

reescont. În anul 1931, băncile comerciale au primit credite în sumă de 6,3 

miliarde lei (Isărescu, 2012). Cu toate acestea, o bună parte a instituţiilor de 

credit, au suferit pierderi nerecuperabile, dispărând în anii următori de pe 

piaţa financiară. În același timp creditele nu au mai fost accesibile pentru 

„țăranii mijlocii”, pentru micile afaceri sau pentru muncitorii care nu 

dețineau active cu care să garanteze împrumutul. 

 În anul 1931 banca arădeană „Victoria” a avut de recuperat de la 

debitorii rurali nu mai puțin de 275,9 milioane de lei, iar Banca „Arădana”, 

45,2 milioane de lei (Cociora A., 1978). Ca urmare, banca „Victoria” a 

întreprins eforturi pentru depășirea impasului prin fuziunea cu băncile  

„Bihoreana” din Oradea  și  „Timișana” din Timișoara, fuziune realizată în 

1931. Însă așa cum se poate remarca din datele ei financiare, activitatea 

băncii arădene va fi diminuată în perioada următoare. 

 Cea mai importantă lege adoptată de Parlament în vederea 

combaterii crizei financiare a fost „Legea nr. 70 pentru organizarea și 

reglementarea comerțului de bancă” publicată în M. Of. nr. 105/8 mai 1934 

și care reglementa condițiile de funcționare și supraveghere a băncilor. Se 

instituie cu această ocazie un Consiliul Superior Bancar care va autoriza 

înființarea – prin înregistrare în Registrul Societăților Bancare, administrat 

de Oficiul Registrului Comerțului - și va supraveghea administrarea și  

                                                           
4
 Legea concordatului preventiv a fost abrogată în anul 1938 prin Decretul-lege nr. 1.701 

pentru abrogarea concordatului preventiv, Publicat în M. Of. nr. 102 din 5 mai 1938.  
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funcționarea acestora. Condițiile de capitalizare a instituțiilor bancare sunt 

mult mai stricte, pentru societățile bancare pe acțiuni, cerința de capital la 

înființare era de 20 de milioane lei dacă banca activa în municipiile din țară, 

iar în București, capitalul la înființare trebuia să fie în valoare de cel puțin 

40 de milioane de lei și în plus trebuia vărsat minimum 50% la înființare, iar 

restul cel târziu la 1 an de la înființare. De asemenea erau instituite reguli 

mult mai stricte pentru administratorii băncilor și pentru cenzori, pentru 

constituirea fondului de rezervă, pentru majorările de capital sau pentru 

operațiunile bancare. 

 Standardele impuse de această lege sistemului bancar au fost greu de 

îndeplinit de majoritatea băncilor locale, multe dintre ele dispărând în 

perioada următoare. În Tabelul I-7 este prezentată evoluția numărului de 

instituții bancare și de credit  precum și a datelor de bilanț ale acestora între 

anii 1928 și 1937. Se poate astfel vedea că între 1928 și 1937 numărul 

băncilor a scăzut de la 1.122 la 841. De asemenea remarcăm că valoarea 

maximă a activelor bancare atinsă în 1929 (122,8 miliarde de lei) nu va fi 

egalată nici măcar la 4 ani de la depășirea crizei, în anul 1937. Capitalul 

bancar urmează o tendință de diminuare progresivă până în anul 1937, la fel 

depunerile și rezultatul financiar al băncilor române care au aceeași  scădere 

evidentă, mai ales în perioada dintre anii 1931 și 1934. 

  

Tabel I-7. Numărul și datele de bilanț ale băncilor din România între anii 

1928 și 1937 

Anul Nr. 

Capital 

(mld. 

lei) 

Total 

active 

(mld. lei) 

Depuneri 

(mld. 

lei) 

Rezultat 

financiar 

(mld. lei) 

1928 1.122 10,000 116,601 29,655 1,868 

1929 1.097 11,181 122,835 31,753 1,947 

1930 1.102 11,628 119,288 35,112 1,638 

1931 1.037 11,879 104,786 17,366 0,493 

1932 953 10,487 79,882 14,469 0,188 

1933 893 9,992 81,395 12,886 0,193 

1934 873 9,515 82,071 10,387 0,210 

1935 920 9,350 97,424 11,449 0,253 

1936 823 8,531 100,070 12,494 0,318 

1937 841 8,777 121,973 12,682 0,421 

Sursa: (Institutul de Statistică Generală a Statului, 1941, p. 719) 
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Efectele crizei asupra economiei și a nivelului de trai  

 În urma măsurilor guvernamentale, precum și a legislației anticriză 

adoptate de Parlamentul României, economia va suferi o redresare începând 

cu anul 1934. Valoarea producției  industriale își reia trendul ascendent, 

șomajul intră în declin, salariile reîncep să crească, la fel și numărul 

lucrătorilor salariați  în industrie, sunt înființate noi afaceri, însă așa cum am 

văzut, recuperarea indicatorilor din anii 1927, 1928 se realizează mult mai 

târziu, în anii 1937, 1938, sau în unele cazuri rezultatele economice ale 

anilor ’20 nu vor mai fi atinse niciodată în timpul perioadei interbelice.   

 Prețurile reîncep să crească după anul 1933, în Tabelul I-8 fiind 

reprezentată evoluția indicilor de preț (detaliu pentru 33 articole de bază) și 

costul lunar al vieții din Arad, Timișoara și Oradea între anii 1933 și 1939. 

 

Tabel I-8 Indicii de preț (1933=100) și costul lunar al vieții între 1933 și 

1939 în Arad, Oradea și Timișoara 

Anul 

Timișoara Arad Oradea 

preț 

(%) 

cost 

lunar 

(lei) 

preț 

(%) 

cost 

lunar 

(lei) 

preț 

(%) 

cost 

lunar (lei 

1933 100,0 9.263 100,0 8.937 100,0 8.836 

1934 95,1 8.813 95,4 8.674 100,2 8.659 

1937 115,0 10.316 107,4 9.897 113,4 9.947 

1938 123,6 11.097 115,6 10.354 117,0 10.243 

1939 132,3 11.551 124,2 11.025 126,7 10.489 

Sursa: (Institutul de Statistică Generală a Statului, 1941, p. 649-651) 

 

 Indicele anual al salariilor arădenilor are o creștere spectaculoasă 

până în 1930, după care intră în declin, până în anul 1934. Apoi indicele are 

o tendință de creștere, recuperând nivelul din 1923, de abia în anul 1936. 

Însă, este evident că indicele anual al salariilor arădene nu va mai recupera 

nivelul din anul 1930 în întreaga perioadă interbelică (Figura I-7). În Arad, 

pentru întreaga perioadă în analiză, indicele anual al salariilor îl întrece pe 

cel din Timișoara, Oradea sau București precum și pe cel mediu, după cum 

se vede și în Figura XI-11 și Figura XI-12. În același timp, costul lunar al 

vieții din Arad este sub cel din Timișoara și București. O primă concluzie 

poate fi faptul că în medie, în Arad în perioada interbelică veniturile 

muncitorilor erau mai mari decât în Timișoara sau București, în condițiile în 

care costul lunar al vieții era mai mic. 
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Figura I- 7 
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Figura I-8 
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 Pentru a desprinde unele indicii despre evoluția nivelul de trai în 

perioada post criză vom compara creșterile indicelui de salariu cu creșterile 

indicelui de cost al vieții și al indicilor de preț din cele trei orașe Arad, 

Oradea și Timișoara precum și din București considerând anul 1933, an de 

referință. 

                                                           
5
 Este reprezentat numeric indicele anual al salariului din București și Arad. 
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 Dacă în 1934 diminuarea salariilor este mai mică decât diminuarea 

indicelui de preț sau al celui de cost al vieții (cu excepția din Oradea), acesta 

fiind un indiciu al creșterii nivelului de trai, în anii 1937 și 1938, creșterea 

indicelui de salarii este mai mică decât creșterea indicelui de preț sau al 

celui de cost al vieții, ceea ce ne indică o scădere a nivelului de trai în acești 

ani, față de 1933.  

 Cu toate că anii 1938 și 1939 sunt considerați ani de vârf ai 

producției industriale interbelice, condițiile de salarizare și necorelarea 

acestora cu prețurile și indicii de cost al vieții, nu aduc o viață mai bună în 

Arad sau Timișoara, în București manifestându-se un declin mai accentuat ( 

Tabelul I-9) 

 Pentru o familie arădeană din clasa mijlocie, cu 5 membri, costul 

lunar al vieții în anul 1939 ar fi fost de 11.025 lei. Pentru alimente, această 

familie ar fi fost nevoită să cheltuiască 4.349 de lei (39,44% din total), 

pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și confecții ar fi cheltuit 1.773 de lei pe 

lună (16,08%), pentru utilități (lumină (electrică sau de altă natură), apă, 

combustibil) cheltuiala lunară ar fi fost 1.128 de lei (10,23%), cheltuielile de 

transport ar fi fost 640 de lei (5,8%), pentru spectacole familia arădeană ar fi 

cheltuit 256 de lei (2,32%) și pentru chirii 2.500 de lei (22,68%). 

Cheltuielile diverse s-ar ridica la 3,44% din costurile lunare totale, respectiv 

380 de lei.   

 

Tabel I-9 Indicii de salarii, de preț și de cost al vieții în 1934, 1937 și 1938 

față de 1933 în Arad, Timișoara, Oradea și București 

 1934 1937 1938 

 salarii preț cost salarii preț cost salarii preț cost 

Arad -2,62% -4,60% -2,94% 10,34% 7,40% 10,74% 8,80% 15,60% 23,36% 

Timișoara -4,67% -4,90% -4,86% -1,91% 15,00% 11,37% 7,64% 23,60% 24,70% 

Oradea -1,68% 0,20% -2,00% 6,77% 13,40% 12,57% 8,28% 17,00% 18,71% 

București  -4,35% -5,10% -4,53% -8,23% 16,60% 11,91% -6,82% 28,50% 27,89% 

Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1939 și 1940, 1941, p. 652-

653) 

 

 În Tabelul I-10 sunt prezentate costurile lunare ale unei familii 

mijlocii, pe categorii de cheltuieli, conform datelor din anul 1939, din Arad, 

Oradea, Timișoara și București (Anuarul Statistic al României pe anii 1939 

și 1940, 1941, p. 652-653). 

 

Tabel I-10. Costul lunar al vieții pe categorii de cheltuieli în anul 1939  
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București 2.968 1.763 434 1.350 650 1.131 385 1.368 480 3.667 

Arad 2.519 1.564 266 1.239 533 1.128 380 640 256 2.500 

Oradea 2.476 1.568 289 1.221 458 975 346 567 256 2.333 

Timișoara 2.654 1.660 258 1.241 533 1.212 354 660 280 2.700 

Sursa: (Anuarul Statistic al României pe anii 1939 și 1940, 1941, p. 652-

653) 

  

Figura I-9 

 

  

 În 7 noiembrie 1936 are loc o nouă devalorizare oficială a leului, 

determinată de scăderea valorii de circulație a monedei naţionale pe piaţa 

internă, precum şi a cursului lui pe pieţele financiare străine. Această 

devalorizare s-a realizat prin reevaluarea stocului de aur al Băncii Naţionale 

a României la un preţ de 153.333,33 lei/kg aur fin, valoare rezultată în urma 

adăugării unei prime de 38 % (= 42.222,22 lei/kg aur fin) la preţul de 

111.111,11 lei/kg aur fin, stabilit la începutul crizei, în anul 1929 (BNR, 

2015). 

 Cursurile titlurilor bancare în Bursa de la București au o evoluție în 

scădere, între 1931 și 1932, după care, începând încă din 1933, înregistrează 

o creștere ușoară până în 1939. Aceeași evoluție o au și titlurile societăților 
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de asigurări precum și indicele general al acțiunilor, acestea din urmă 

înregistrând creșteri între 80% și 100%, între 1934 și 1939. Indicele titlurilor 

cu venit fix sunt în scădere până în anul 1933. după care sunt în creștere 

moderată cu procente de 3% și 20% pe an, până în anul 1939 (Figura I-9), 

(Anuarul Statistic al României pe anii 1939 și 1940, 1941, p. 736-739).  

 

 Efectele crizei economice asupra băncilor arădene  

 Ca urmare a legilor  anticriză, sucursala arădeană a Băncii Naționale 

a României a verificat îndeplinirea de către băncile locale a prevederilor 

legale, constatând că Banca Arădana SA a negociat condiții de plată prin 

aranjamente amiabile a 54% din valoarea debitelor cu dobândă de 1% și 

termenul de achitare 5 ani, iar Băncile Bănățene Unite SA au negociat o 

cotă de 40% în 15 rate. Casa Agricolă de Păstrare Arad-Cenad SA (care 

avea creditele închise la data verificării) a negociat cu creditorii un 

aranjament amiabil de rambursare a 40% din datorie în 15 rate semestriale. 

Banca Circumscripției și Banca Poporală din Nădlac au încheiat înțelegeri 

amiabile cu creditorii pentru 40% din debite pe 5 ani, la fel și Casa de 

Păstrare din Glogovăț. Banca Goldschmidt, Casa de Păstrare a Județului 

Arad și Casa de Păstrare Generală nu au făcut înțelegeri, lichidând în 

totalitate datoriile. Casa Economică Cercuală de Păstrare Rovine și 

„Pecicana” Casă de  Păstrare s-au adresat comisiei pentru fixarea cotei 

(SJAN Arad, fond BNR, Sucursala Arad, dosar nr. 2/Situațiunea băncilor 

din județul Arad, 1935). 

 Băncile arădene au avut de suferit ca urmare a aplicării Legii nr.33 

din 1934. Capitalul lor social total, înainte de aplicarea legii, era în valoare 

de 411,856 milioane lei, iar ca urmare a efectelor crizei a ajuns la 142,266 

milioane de lei (fără a socoti efectele datorate pierderilor Băncii „Victoria”). 

Pierderile s-au datorat conversiunii creditelor acordate de băncile arădene 

(251,514 milioane de lei) și  insolvabilității debitorilor sau deprecierii unor 

titluri (181,519 milioane de lei) - de data aceasta incluzând și pierderile 

Băncii „Victoria”. Băncile arădene aveau creanțe „asanabile” în valoare de 

634,741 milioane de lei, din care au fost recuperate, la 31 decembrie 1934, 

doar 37,345 milioane de lei (SJAN, Arad, fond BNR, Sucursala Arad, dosar 

nr. 2/Situațiunea băncilor din județul Arad, 1935), (Anexa). 

 Aplicarea legii bancare nr. 70 din 1934 a avut ca urmare lichidarea a 

numeroase bănci populare organizate ca societăți pe acțiuni, și implicit a 

impulsionat rolul băncilor puternice din București, sau din alte orașe mari, 

care au absorbit prin fuziune aceste bănci locale mici sau au deschis 

sucursale care au intrat în competiție cu băncile locale rămase în activitate.  
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 În Arad, după anul 1934, resursele sucursalelor locale ale băncilor 

din București, Cluj sau Sibiu au egalat fondurile financiare ale băncilor 

arădene. În anul 1936, în luna ianuarie au fost comunicate băncile arădene 

ce au reușit să depășească criza.  

 În Registrul Bancar al Oficiului Registrului Comerțului situat la 

Camera de Comerț și de Industrie din Arad, la data de 31 decembrie 1935, 

erau înregistrate 19 bănci comerciale arădene, dintre care 8 bănci în 

municipiul Arad și 11 bănci cu sediul în localitățile județului. De asemenea, 

în Arad erau înregistrate și 8 sucursale ale unor bănci române din Sibiu, 

Cluj, București și orașul Brad. În Tabelul I-11 sunt prezentate băncile 

arădene ce s-au înscris în Registrul Bancar conform Legii 70/’34  până la 31 

decembrie 1935. 

 Institutul de Credit și Păstrare a Comercianților S.A. din Arad, Banca 

Poporală pentru Aradul - Nou și Provinția S.A. din Aradul Nou 

(transformată în cooperativă de credit), Banca Comercianților și 

Industriașilor Români S.A. din Arad, Nădlăcana Institut de Credit și 

Economie S.A. Nădlac (în faliment) precum și Banca Economică S.A. 

Semlac, Casa Centrală de Păstrare din Arad (radiată), Banca Generală din 

Arad, Banca de Imobile  Arad, Banca Unio Arad (în lichidare) și 

„Cherelușana” Bancă Economică S.A. Chisindia (în lichidare), nu au reușit 

să se conformeze rigorilor legii bancare și nu au fost înscrise în Registrul 

Bancar până la 31 decembrie 1935, conform unei scrisori din 21 ianuarie 

1936 adresate Băncii Naționale sucursala Arad de către Consiliul Superior 

Bancar (SJAN, Arad, fond BNR, Sucursala Arad, dosar nr. 2/Situațiunea 

băncilor din județul Arad, 1935). 

 

Tabel I-11 „Tablou despre băncile înscrise în Registrul Bancar al Camerei 

de Comerț și Industrie din Arad, până la 31 decembrie 1935” 

Nr. 

crt. 

Nr. înreg. 

Reg. 

Bancar Bănci cu sediul în orașul Arad 

1 1 Casa Agricolă de Păstrare Arad - Cenădană S.A.  

2 2 Banca Arădană S.A. Arad 

3 3 Banca”Victoria” S.A. Arad 

4 6 Băncile Bănățene Unite S.A.  

5 10 Banca Goldschmidt S.A. 

6 12 Casa de Păstrare Generală din Arad s.p.a. 

7 13 Banca de Credit Mărunt și Economie S.A. Arad 

8 14 Casa de Păstrare a Județului Arad S.A. 

  Bănci cu sediul în județul Arad 
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1 7 Casa de Păstrare s.p.a. din Aradul Nou 

2 8 Casa Economică Cercuală de Păstrare s.p.a. din Rovine 

3 9 Banca Circumscripției Nădlac s.p.a 

4 11 Casa de Păstrare din Nădlac s.p.a. 

5 16 Prima Casă de Păstrare din Glogovăț S.A. 

6 17 Banca Poporală s.p.a. Nădlac 

7 18 Pecicana Casa de Păstrare s.p.a. Rovine 

8 19 Prima Casă Poporală de Economii din Cruceni S.A. 

9 21 Socodoreana S.A. de Credit din Socodor 

10 26 Casa de Păstrare din Săvârșin S.A. 

11 27 Prima Casă de Păstrare din Guttenbrunn ( în lichidare) 

  Sucursale bancare la Arad 

1 4 Casa Generală de Economii în Sibiu SA  

2 5 Banca Ardeleană și Casa de Economie S.A. Cluj 

3 15 Societatea Bancară Română S.A. București 

4 20 Banca Românească S.A. București 

5 22 Banca Comercială Italiană și Română S.A. București 

 
 Sucursale bancare în județul Arad 

Crișana - Institut de Credit și Economii s.p.a Brad 

6 23 cu sucursale la                                          : Gurahonț 

7 24 : Hălmagiu 

8 25 :        Sebiș 

Sursa: (SJAN, Arad, fond BNR, Sucursala Arad, dosar nr. 2/ Situațiunea 

băncilor din județul Ara, 1935) 

  

 Perioada anilor de criză a fost parcursă satisfăcător de instituțiile 

bancare arădene (care au reușit să fie înregistrate în Registrul Bancar), însă 

cu urmări importante în ceea ce privește prestigiul și puterea lor financiară.  

 În anul 1938, directorul general al Băncii „Victoria”, analizând 

evoluția sistemului financiar arădean ca urmare a crizei și a aplicării 

măsurilor legislative bancare ale anilor ’30 scria în revista arădeană 

„Hotarul Literar – Cultural – Artistic”: …după punerea în aplicare a legii 

de lichidare a datoriilor agricole și urbane s-a putut constata faptul 

îmbucurător că în județul Arad, debitorii și-au lichidat datoriile în 2 ani, în 

număr impresionant; iar cei ce n-au putut lichida în termenul acesta, 

plătesc ratele la termenele legale, în proporție aproape mai bine decât în 

oricare parte a țării.” (Nerva, 1938) 

 Criza a lăsat însă urme adânci în sistemul bancar arădean. Tot dr. 

Nerva Jercan ne spune că în anul în anul 1913, înainte de Primul Război 

Mondial, conform datelor statistice maghiare utilizate de delegația maghiară 
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la negocierile pentru tratatul de la Trianon, instituțiile de credit din Arad 

dispuneau de 84,8 de milioane de coroane în municipiul Arad și 17,9 de 

milioane de coroane în județ, în total 102,7 milioane de „coroane aur”. Cele 

102,7 milioane coroane 1913, reprezentau în echivalent „lei 1936” 3,8 

miliarde de lei. În același timp, conform bilanțurilor din anul  1936 ale 

instituțiilor de credit cu sediul în județul și municipiul Arad, acestea 

dispuneau de 500 de milioane de lei, la care adunând plasamentele băncilor 

cu sediul în București și în alte orașe, care aveau filiale locale, în valoare de 

500 de milioane de lei, ajungem la o valoare totală de 1 miliard de lei, de 

patru ori mai mică decât cea din perioada de dinainte de Primul Război 

Mondial (Nerva, 1938). 
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                 ANEXA SITUAȚIA BĂNCILOR ARĂDENE LA 31 DECEMBRIE 1934 DUPĂ APLICAREA LEGII CONVERSIUNII 
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Bănci prezentatoare la scont         

Banca Arădana SA Arad 15.216 7.696 273 7.247 16.711 1.574 9.816 45% 

Banca Victoria SA Arad 102.232 132.068 133.608 -163.444 169.826 7.950     

Băncile Bănățene Unite SA 132.550 54.173 28.568 49.809 285.809 14.775 261.932 60% 

Casa de Păstrare a județului Arad 34.804 13.593 8.243 12.968 20.659 3.732 50.650   

Casa de Păstrare Generală din Arad 52.712 8.101 4.589 40.021 16.859 172 36.763   

Banca Goldschmidt 10.042     10.042 1.422 108 6.141   

Bănci cu creditele închise                 

Casa Agricolă de Păstrare Arad SA 48.008 27.611 3.521 16.875 83.644 3.300 53.509   

Bănci neprezentatoare la scont                 

Banca Circumscripției Nădlac 2.245 179   2.066 4.883 144 909 40% 

Banca Poporală din Nădlac 2.338 1.464 262 612 6.251 2.943 3.767 40% 

Casa de Păstrare Nădlac 2.636 1.383 1.016 237 6.860 191 4.593   

Casa Economică Cercuală de Păstrare Rovine 3.773 2.445 219 1.109 5.987 937 3.500   

„Pecicana” Casă de  Păstrare 2.999 1.611 790 599 650 102 890   

Casa de Păstrare Glogovăț 1.390 646 245 499 9.987 785 11.250   

Casa de Păstrare Săvârșin 807 502 144 161 3.446 277 2.695 40% 

Prima Casă Poporală de Economii Cruceni SA 102 42 41 19 650 102 891   

Prima Casă de Păstrare Guttenbrun(Zăbrani) 2     2 1.097 44     

              (SJAN Arad, fond BNR, Sucursala Arad, dosar 2/1935) 
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