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Răsboiul mondial.
Una din căuzele economice, ce l-au provocat

de Constantin POPP

Se știe, că răsboiul este ultimul mijloc pentru a decide cu forța o chestie de con-
troversă între două sau mai multe popoare, state sau partide, îndată ce aceste nu pot 
conveni la o înțelegere pacinică. 

Răsboiul mondial, în care sângeră acum atâtea milioane de luptători și care reclamă 
jertfe nemaipomenite de oameni și bunuri materiale, — a fost provocat, fără îndoială, 
de multe și importante cauze, din cari unele de proveniență foarte veche, și pe motive 
de supremă importanță pentru un viitor mai puțin sau mai mult îndepărtat. 

Nu vom înșiră aici întreg complexul de cauze, cari au putut să provoace acest răs-
boiu. Ne-ar fi  și imposibil, dar și nepermis, în acelaș timp. Ne vom opri însă la o cauză 
de natură economică, care — fără îndoială — a fost una din cauzele principale, cari au 
provocat acest răsboiu. Pentru a face însă cât mai plauzibilă părerea ce emitem, vom 
constată, înainte de toate, că astăzi toate statele stăruie, din toate puterile și cu toate 
mijloacele, să asigure cât mai bine existența poporului sau popoarelor, din cari se alcă-
tuesc și cari, în veacurile din urmă, au început să se sporească, aproape pretutindeni, 
cum rar s’a întâmplat în timpurile vechi, când igiena și peste tot civilizația nu pătrun-
dea în masse. 

Astfel, prin sporirea rapidă a populației în toate statele, se prevede, pentru un timp 
nu prea îndepărtat, ajungerea la un surplus de oameni, care nu se va mai putea susți-
nea din mijloacele, ce îi stau la îndemâna în patrie.

Ca rezultat al acestei suprapopulațiuni, ni se prezintă emigrările, cari au devenit, 
pretutindeni, o apariție de toate zilele. Emigrează Germanii, Italienii, Românii etc. 
Emigrarea, așà cum se face. Pe cale naturală, aduce cu sine, ce e drept, o ușorare a 
traiului pentru ceice rămân în patrie și muncă și câștig pentru cei plecați pe calea pri-
begiei. Ea are. Însă, urmări păgubitoare, periculoase chiar, prin reslățirea emigranților, 
prin desnaționalizarea și, adesea, prin pierderea lor pentru neam.

Astfel, suprapopulațiunea in mare parte a statelor moderne, în unele cetăți antice, 
ca, s. e., în Roma, în Anglia Stuarților etc., — au constrâns pe căpeteniile statelor să-
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și îndrepte privirea spre țări îndepărtate, să cucerească popoare mari și număroase, 
ținându-le în supunere și ascultare, trimițând acolo suprapopulațiunea și suprapro-
ducțiunea. ce rezultă din o industrie desvoltată, și aducând de acolo, în schimb, alte 
articole de trebuință, cari nu se găsesc în patrie, încasând contribuții ș. a. 

Acestea sunt coloniile. 
În scopul cucerirei țărilor menite pentru colonizări se cer însă o mulțime de condi-

ții, între cari asigurarea unei eșiri cât mai lesnicioase la mare, desvoltarea fl otei comer-
ciale și a celei de răsboiu etc. 

Vom aminti în treacăt, aici colonizările cu scopuri comerciale ale Fenicienilor și co-
lonizările în stil mare ale Piomanilor, fi ind chiar și noi. Românii de azi, urmașii colonii-
lor de odinioară ale împăratului Traian, și apoi vom trece la coloniile statelor moderne, 
făcând, pentru o mai bună pricepere a chestiunii, și nițică istorie. 

Englitera, care se adună într’un singur regat pe la anul 827, își întemeiază puterea 
maritimă deja pe la sfârșitul secolului al XVI și fondează primele colonii în America-
de-nord. La 1783 ea trebui să recunoască independența Statelor-unite ale Americei de 
nord. 

Englitera, cu 45 milioane locuitori, are colonii în toate continentele și pe toate mări-
le, între cari singur Imperiul Indiilor are o suprafață de 5.147,341 km. cu 320 milioane 
locuitori, la cari se mai adaogă locuitorii din celelalte colonii britanice în număr de 
peste 30 milioane și cu o suprafață de 21.797,460 km. 

Franța, ale cărei hotare le întinse, prin număroase râsboae, Carol-cel-mare, care 
veni la tron la an. 768, a ajuns la înălțimea ei intre statele Europei în jumătatea primă a 
secolului al XVII și a avut cea mai strălucită eră sub Napoleon I. care aspira la domnia 
Europei. Pe la 1748. Anglia fi ind omnipotentă în colonii, îi luă Franței America și India. 
Totuși de prezent Franța are colonii puternice și număroase în toate continentele.

Rusia, cel mai mare imperiu al Europei, se întinde peste nordul Asiei până la 
Oceanul-pacifi c. începutul Rusiei datează de pe la 862. În jum. I a secolului al XVI se 
lărgiră hotarele Rusiei și se pune temelia unității ei. Petru-cel-mare o ridică în șirul sta-
telor europene, pe la sfârșitul secol, al XVII și începutul celui al XVIII. De atunci Rusia 
se întinde neîntrerupt în Europa, mai târziu în Asia spre sud și est. Astăzi ea atin-
ge Oceanul-ghețos-de-Nord, Oceanul-Pacifi c, Marea-Balticu, Marea-Neagră, Lacul-
Caspic ș. a. În 1904 Japonia a oprit-o deocamdată, în mersul ei plin de avânt în extre-
mul orient. Nu se poate negă, că ea tinde spre eșire în Oceanul Indic și, prin Bospor și 
Dardanele, în Marea-Egee si Mediterană.

Germania este introdusă în istorie prin Carol cel-mare. După el Germanii se simt o 
națiune. Cu timp Prusia și Austria încep a rivaliza una cu alta. Și una și alta caută să se 
mărească prin ocupațiuni în Germania sau prin împărțirea Poloniei. 

Napoleon I, ca consul și împărat, dispunea după capriciul său de soartea Germaniei.
Francisc II lapădă (1806) titlul de împărat al Germaniei, dupăce luase titlul de îm-

părat al Austriei în anul 1804. 
Austria prezida odinioară în confederațiunea germană. După răsboiul din 1866 

Austria a fost scoasă din această confederațiune. La 1870 regele Prusiei, Wilhelm I, 
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fu încoronat în Versailles de împărat al Germaniei, obținând și Alsația și Lorena. De 
atunci Germania joacă în politica lumei un rol principal și s’a desvoltat pe toate terene-
le, într’un mod, aproape fără păreche în istorie. Sporirea populațiunii ei s’a făcut, dela 
1870, cum rar se întâmplă. 

Coloniile Germaniei datează dela 1884 și sunt în Africa și Oceania, toate la un loc cu 
rotund 4.000,000 loc. și cu un teritor mult mai mare ca al Germaniei. 

Austria începe a se ridică, mai ales, decând ajunse pe tron dinastia de Habsburg, 
pe la sfârșitul secolului al XIII. sub care se uniră țările austriace, rând pe pe rând, între 
cari și Țările de sub coroana Ungariei, cum și alte țări, dintre cari unele au fost pierdu-
te ca, s. e., Lombardia ș. a.

La 1867, prin pactul dualistic, Austria a luat numirea de Austro-Ungaria.
La 1878 s’a ocupat Bosnia și Herțegovina. 
A fost și este lucru prea fi resc, ca Austro-Ungaria, care nu are de loc colonii, și care 

are eșire numai în Marea-Adriatică, să stăruie pentru asigurarea acestei ieșiri, care, 
pentru acest imperiu, este condiție neapărată de existență, cum este, bunăoară, și pen-
tru Germania Marea-de-Nord, pentru România Gurile-Dunârii și Marea-Neagră, iar 
pentru alte țări mările din apropierea lor. 

Celea mai mari puteri coloniale, cum s’a văzut mai înainte, sunt azi: Anglia și 
Franța, după cari urmează Olanda și Spania, fără să socotim pe Rusia cu peste 20 mi-
lioane km. 

Dar și alte state au colonii în depărtări, cum sunt: Italia, Portugalia, Belgia etc. De 
când Italia a ocupat Tripolitania și Cireneica abia au trecut 2 ani. 

Statele mici din Peninsula balcanică nu au colonii, afară de Grecia, căreia îi apar-
țin mai multe insule si afară de Turcia, care stăpânește încă multe insule din Marea-
Egee și ai cărei țărmuri sunt spălați la nord de Marea-Neagră, la Vest de Marea-Egee, 
Marea Mediterană, și se afl ă și în posesiunea importantelor strâmtori ale Dardanelelor, 
a Mării-Marmara și Bosporului. Egiptul îi este stat vasal și are posesiuni și în Arabia. 

Bulgaria a câștigat în răsboiul balcanic o importantă eșire la Marea-Egee, p e când 
mai înainte ieșiâ numai la Marea-Neagră. Țârmii vestici ai Albaniei, sunt spălați de 
Marea-Adriatică. Din răsboiul balcanic Serbia a răma s mai strâmtorată, fără ieșire la 
mare; nu însă și Muntenegrul.

*
Am făcut acest scurt tablou al desvoltării statelor mari beligerante din Europa, cu 

scopul de a scoate în relief, cum cetitorii vor fi  observat, situația acestor state în pri-
vința posesiunilor lor coloniale, din care se vede, destul de clar, tendința tuturor de 
a se extinde, de a ocupă teritorii și puncte strategice, pe cari le creda fi  de importanță 
pentru desvoltarea lor viitoare, pentru întinderea și întărirea dominațiunei lor, pentru 
îmbogățirea statului și, în ultima analiză, și pentru a servi ca teren sigur spre care să fi e 
îndreptat plusul poporațiunii lor. 

Cine ar putea, astfel, să tăgăduiască, că ocuparea și asigurarea de colonii nu a deve-
nit, în timpul nostru, una din problemele cele mai mari pentru toate statele principale 
europene ? 
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Și, în aeelaș timp, cine nu vede, că răsboiul uriaș ce se dă acum, este un răsboiu 
pornit, înainte toate, din cauze economice ? 

Las’, că cauzele răsboaielor, după teoria unor învățați, sunt numai de natură eco-
nomică. 

Doar se știe, că jertfele cele multe pentru ocuparea de colonii, nu s’au făcut și nu 
se fac numai din nobilul și creștinescul îndemn de a ferici pe alții: prin răspândirea 
culturii, civilizațiunii și moralei creștine; ci mobilul acestora este de a se ferici poporul 
luptător, apoi pentru agonisirea coloniilor și exploatarea acestora; civilizarea popoa-
relor autohtone din colonii cade în planul al doilea, ori ea, adesea, se are prea puțin în 
vedere. 

Deci, de încheiere, constatăm, că răsboiul actual, a fost provocat, între altele, și de 
ciocnirea a mari interese economice.

Deoparte Germania, prin desvoltarea la care s’a ridicat în timp de o jumătate de 
veac, dar mai cu seamă, prin avântul ce a luat fl ota sa comercială și cea de răsboiu, cum 
și prin acviziția frumoasă de teren colonial a băgat fi ori în statele coloniale: Englitera, 
Franța și Rusia, cari s’au aliat în contra ei și au așteptat ocazia binevenită ca să o lo-
vească și să pună stavilă avântului ei. 

De altă parte, nici Germania și Austro-Ungaria nu au putut vedea cu ochi buni ex-
pansiunea din cale afară a Rusiei, mai cu seamă, însă, stăruințele ei neîntrerupte, timp 
de peste o sută de ani, pentru a ajunge în posesiunea Constantinopolului și a avea 
eșire liberă și în Marea-Egee și Mediterană, unde Austro-Ungaria îi dispută îndreptă-
țirea, dupăce Turcia singură nu o mai poate face și nici micile state independente din 
Peninsula-Balcanică. 

Incrucișării de interese economice, intereselor de dominațiune și altora le va pune 
capăt, în răsboiul de față, ca și în alte răsboaie, «forța — care dupăcum a spus Bismarck 
— primează dreptul».

Text preluat din Revista Economică, Sibiu, an XVI, nr. 48, 28 noiembrie 1914, pp. 443-
335. (Mihai Teodor NICOARĂ)


