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I.

O S  REAIS M O TIV O S D O  PR O G R A M A  ITALIANO 

DA AUTARQUIA

f  a_ f° rt" na das Pali™  é a de circular, pducas p a la v a  na 
actualidade sao too fortunadas como a de autarquía; mas se, pelo contrario, a 
fortuna das palavras consiste em ser empregadas para designar como ex¡c- 
t dao e sem desvíos a coisa e o fenómeno a que se referem, poucas palavras 
sao corno eia outro-tanto desafortunadas.

Verdade é, de facto, que do argumento autarquía se ocupam ininter 
rea m en te  jomáis, revistas e orgàos especialistas, porém guantas e quais 
diversidades de entoagào e jnizos, que variedade de attitudes! E se para 
um grupo de nagòes a autarquía constitue o principio inspirador da sua 
vida ecónomica, para outro grupo, pelo menos nas aparèncias mais vasto, eia 
lepreseuto em vez a mais clara expressào de potencia dos estados autori 
tarios, a confessao dos seus propósitos agressivos. E em quanto nos países 
autorquicos vae-se difundido verdaderamente urna « mística » da autarquía 
nos demais países, quer dizer naqueles países que proclamam aínda um 
platonico apego ás fórmulas genéricas da colaborarlo económica sobre a 
base de um pretendido filohberismo económico internacional, se busca em 
todos os modos de representar a autarquía como um fructo do espirito do 
mal, como um espectro do qual os países bem-nascidos devem se defender 
com todas as lorias. Assim, para trazer um exemplo destas attitudes exage 
radamente deprecatorias, o Figaro, que habitualmente é jornal equànime e 
equilibrado, escrevia em fevereiro de 1937 que « a moral capitalistica está 
para a moral autarquica, como a moral de Kant está para a moral dos 
cannibais ». O exagero duina c o n tr a p o z o  desta sorte, enorme ainda porque 
uas intenses do jornalista a moral capitalistica é urna moral « sui gene 
ns », 6 too visível que nao merece contradicgao, porém nós a temos citada 
a firn de indicar até qual ponto ten, chegado a confusüo das ideias e das 
actitudes ao redor dos que sao as experiencias económicas mais significa 
t,vas do nosso tempo, quais sao em substancia as experiencias autarquicas 
da Italia e da Alemanha (para mencionar as principáis e mais consequentes).
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Mesmo se podemos perceber que semejantes condenases sao deterrai- 
nadas pelo recelo de que as experiencias autárquicas tcnham que desembocar 
en. complicares políticas, ainda assira nos parece que correspondería ao 
teresse déstes adversários decididos dos sistemas totalitarios catar de aproxi 
mar Se cora paciente attendo para entender quais sao os factores bistóricos, 
políticos e económicos que no presente momento histórico levaram lastos 
complexos nacionais para a affirmagáo do principio da autarquía baseando 

“ S  H U  política, as energías taatanas e as riq =
Urna vez que, e esta affirmagáo tornar-se-á mais que evidente para todos 

acuelles que ainda só ràpidamente procuraran! interpretar tora dos esquemas 
recebidos^ a presente realidade política, tño vastas mobilizagoes de homens 
e ener°1as nao podem realizar-se pelo simples capricho mental de poucos 
homens mas só por quanto correspondem a necesidades reais e concretas, 
“ i  menos coscientemente sentidas por todos. Sómente quando concom 
rem factores de natureza real e concreta, quera guia urna nagao pode ^scitar 
cortos mitos e néles canalizar e encaminhar as energías e as voluntades na-

C10DAs experiencias autárquicas saem da constatado de que na presente época

histórica as nagóes devem empenhar-se em contar ù n i c i S f d a T s ü a s  
procurando adaptar a evolugáo económica e social so aos dados da^suas 
posibilidades naturais e das suas exigéncias demográficas O postulado au 
túrquico constitue, pois, a aceitagáo varonil duina situagao de facto, desa- 
gradável em si, aceitado qne tende a agrupar todas as fo^ s  económicas 
e sociais num sistema harmónico e disciplinado, guiado pelo principio do in 
teresse colectivo e geral preeminente ao interesse particular e egoístico de 
cada um. Nao há dúvida que, na base desta constatado, na sua piópna 
séncia, esta attitude corresponde a urna visfio pessimista da evol^  ' b ' 
rica, a qual renegou da crenga na existencia de fáceis harmonías economica..

Sombart ao tragar as linhas essenciais do programa economico do ter- 
ceiro Reich escrevía que o ideal da economia livre-cambista como visao opti 
mista da realidade económica foi urna consequéncia da teoría de »  ^  
bre a harmonía celeste, pois daquela descrigào duina harmonía parece qm 
tomara vulto e imagem a ideia duma harmonía imánente, reguladoia das ie- 
lagóes económicas entre os individuos e entre os Estados.

5 Logo convem afirmar que, se a presente realidade histórica desse dalgum 
modo razáo àquela visáo optimista, seria contra-natural querer actuar uns 
regimens económicos os quais exigem dos homens muitos maioies esfoig

e muitos sacrificios. ‘ . . .  .
Mas, pelo contràrio, as experiencias déste primeiro decurso de sécalo

foram todas, numa medida maior ou menor, a contrastar 011 a quebrar aque a
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crença. Pasqual Jannacone, o ilustre membro da Academia de Itália, ex 
plicou de recente as razoes daquela decadencia com o enfraquecimento da que 
foi a mola vital da época económica liberista, isto é com o debilitar-se da 
ideia de liberdade individual.

« O mundo económico do século dezenove, escreveu Jannacone no número s>
especial da Illnslrazione Italiana dedicado à autarquía, nao era, como ás 
vezes se diz, o mundo da liberdade incontrastável, da perfeita livre concor 
réncia, do individualismo sem obstáculos, sem límites e sem freios. Se tal 
fóra, teria sido urna desordenada anarquía, e nao teria dado os grandes fruc- 
tos que dera em todos os campos da actividade humana e que o tornaram um 
dos mais espléndidos períodos do progresso material e intelectual dos povos ; 
ou teria sido um admirável mecanismo governado por infallíveis apparelhos 
interiores, e nao teria produzido os males que ainda no seu curso manifes- 
taram-se e exacerbaram-se. Mas era um mundo que, embora nao realizasse 
completamente urna ordem universal fundada na liberdade, ainda assim pro 
pendía para éste ideal, pois o conceito de liberdade individual identificava- 
-se com o de vontade creadora, de energia vital, de força motriz do universo, 
pelo que todo o acréscimo da liberdade considerava-se, com razíio ou sem ela, 
como um acréscimo da felicidade, da dignidade, da pujança de todo o género 
humano e toda remoçâo de obstáculos para trocar ideias, costumes, serviços, 
coisas entre os homens, e toda invençâo própria para multiplicar e apressar 
tais trocas honrava-se como um beneficio causado à humanidade toda ».

Praz-nos citar este passo de Jannacone por constituir a concisa, mas 
precisa e commovida, evocaçâo de um mundo que caiu sob o assalto de 
novas forças históricas, de novas exigéncias humanas e das necessidades de 
instaurar novas relaçôes sociais. Quais foram estas exigéncias, estas novas 
necessidades que, inactivas no século dezenove, patentearam-se plenamente 
no século vinte? f

Breve poderia dizer-se que, em quanto o século dezenove foi a época na 
qual os homens vieram a saber o valor ideal do conceito da naçâo (e as lutas 
para a unificaçâo nacional italiana, para a alema, para a polacca falam por 
si mesmas eloquentemente), a primeira parte do século vinte tem sido a 
época na qual manifestou-se que sorte de relaçôes históricas e políticas punlia 
em prática o concretizar-se daquele conceito ideal. Frederico List já em 1841 
escreveu urna página brilhante, e em certo sentido, definitiva, sobre a impor 
tancia do facto naçâo na realidade económica, as suas palavras porem tém *
mais sabor de anticipaçâo e de profecía do que a expressâo da que poderia 
ser a situaçâo de entáo. Ele enscreveu de facto :

« Mas entre o individuo e a humanidade existe a naçâo, com a sua lingua 
peculiar e coin a sua peculiar literatura, com urna origem e urna história
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pròpria, com costumes, hábitos, leis e instituiçôes peculiares, com as suas 
pretençôes de existencia, indipendência, aperfeçoamento, coiitinuidade, e com 
o seu territorio específico, associaçâo que tornou-se, em virtude da solidarie 
dade dos intelectos e dos intéressés, urna unidade existente por si mesma, que 
admite no seu Ambito a autoridade da lei, mas que no confronto com as 
outras sociedades análogas possue ainda a sua pròpria liberdade naturai, e 
por conseguinte, nas actuais condiçôes do mundo, nao pode conservar a sua 
indipendência senno por meio das suas forças e suas capacidades peculiares. 
Assim como o individuo alcança cultura espiritual, força productiva, segu- 
rança e prosperidade em virtude da naçâo e no Ambito desta, a civilizaçâo do 
género humano mío se pode imaginar e nao resulta realizAvel que em virtud“ 
da civilizaçâo e do desen voi vimento de cada naçâo ».

Porém, vale a pena constatar que, ao passo que List punha a glorifiçâo 
da naçâo como urna necessidade de natnreza espiritual, a evoluçâo histórica 
consecutiva manifestou, automàticamente, os factores materiais que estào 
na: base do moderno conceito de naçâo. Desta maduraçâo, que vinha deso 
rientar todas as ideias optimistas dos economistas que jâ estavam imagi 
nando nm mundo animado e segurado pelo principio vivificador da livre 
concorrência, poucos tiveram consciencia. E que a liberdade privada de ini 
ciativa, que é a mola efficiente do regimen capitalista, levasse a meudo para 
a formaçâo dos monopolios, isto 6 dos factores da positiva negaçâo do siste 
ma de livre concurrencia, nem isto foi presentido pelos mais. Antes a atençâo 
foi atrahida logo pela diiiculdade de conciliaçâo, em sede livre-cambista, 
dos interesses do traballio no confronto com o capital, das necessidades de 
existência das classes trabalhadoras no confronto daquela dos dadores de 
trabalho.

Mas que coni o andar do tempo se manifestasse tambêrn a oposiçâo entre 
os grupos de naçôes que tinliam A sua disposiçâo uma grande abundâneia de 
recursos naturais e as que tinham menos foi urn fenómeno difícil de perceber. 
Antes da guerra mundial, a existência de novas terras para explorar conve 
nieniemente permittiu a mais dilatada circulaçâo internacional de forças do 
trabalho e de capitais, e por isto nâo obstante as restriçôes nos cambios de 
mercadorias como resultado dos direitos de alfândega, a imagem cara aos 
livre-cambistos de uni mundo económico estreitamente interdependente e na 
resultancia tendido para a colaboraçfio, continuou a-pesar de tudo a circular. 
Mas é depois da guerra mundial que uma por uma caem as iluçôes.

Antes de tudo, aquelas dos que crêram que a guerra destruirá as bar- 
reiras dos egoísmos nacionais. As iniciativas que tomaram corpo por meio 
das diferentes conl'erências internacionais para atenuar as barreiras alfande-
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gueiras, para a colaborado monetárias, para ajudas aos Estados económi 
camente mais desafortunados fracassaram urna depois da outra.

Se nós nos lembramos que o terceiro dos famosos catorze pontos de 
Wilson dizia respeito à « aboligào, no possível, de todas as barreiras econó 
micas e o estabelecimento de urna egualdade ñas condigóes comerciáis entro 
as nagoes consensientes à paz e todos quantos se associam para o sen manti 
mento », precisa lembrar-se também que esta promessa foi atraigoada logo 
que chegou-se à concreta redacgao dos tratados de paz. No pacto da Sociedade 
das Nacòes nem se fala mais duma remogfio das barreiras alfandegueiras, nem 
duma egualdade ñas condigóes do comércio, com a reserva mencionada para as 
especiáis necessidades das regióes assoladas a que se refere o artigo N. 23 do 
mesmo Pacto. Mas a-pesar disto, a relutáncia daquelas nagoes, que logo 
serño definidas satisfeitas, a assumir quaisquer empenho a respeito duma 
libertagño das barreiras aduaneiras, teve comego aquela extensa sèrie de con- 
feréncias ínternacionais económicas e financeiras, que nao tiveram resultados 
concretos de nenhuina sorte, fóra do papel dos cumpridos e bem concertados 
ordens do dia. Os quais, por outro lado, limitavam-se a afirmar aquelas mes- 
mas razoes de principio em cujo nome vinbam convocadas essas assembleias. 
Assim foi pela conferencia financeira internacional de 1922. E a-pesar do 
melboramento da situagao económica internacional sobrevido entre 1923 e 
1927, a conferènza económica mundial, convocada naquele ano em Genebra. 
níio teve resultados positivos de nenhuma espècie, ainda que nela partecipas- 
sem os representantes de cincoenta nagoes « Para discutir, como disse um 
dos partecipantes, em toda liberdade, as mais importantes questóes do mun 
do económico ».

Porém o fracasso mais visívcl e circumstanciado de iniciativas désse 
género foi aquele da conferencia económica e monetària internacional de 
Londres de 1933. De facto essa conferencia convocou-se à vista do agravar-se 
da situagao económica internacional e no intuito de acharem, portanto, os 
métodos para a reconstrugao. Pelo contràrio, nào obstante a grave situagao 
dos povos, da conferencia de Londres nao saiu nenliuma iniciativa de carácter 
pràtico e positivo, e por isto os Estados tiveram que pensar cada um por 
sua conta a resolver os problemas de natureza económica que vinham mani- 
festando-se sempre com maior evidencia e clareza.

É com a crise económica mundial que caem, pois as últimas ilusóes de 
urna colaboragao económica internacional.

Yoltar-se agora atrás para considerarem por quais factores foi determi 
nada aquela crise enorme è urna questuo bizantina ; ainda querendo sustentar 
que eia estalara mesmo pelas aumentadas barreiras á livre circulagáo dos 
bens económicos (mercadoria, homens, capitais), se nao chega a afirmar nada
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que possa dar raza o a urna absolutista postulatilo livre-cambista. A guerra 
mundial tendo desembocado em substancia na exaltagao do principio de 
nacionalidade, derivou dela também a exaltaba o das exigéncias políticas 
congénitas à afirmagào do principio mesmo. As nagòes, como tais, pòem em 
ser relagoes de potencia, as relagoes de poténcia fundam-se, no nosso tempo, 
irresistivelmente, em factores e possibilidades materiais, dos quais procede, 
dum modo inequívoco, a afirmagáo económica dos complexos nacionais co 
mo tais.

Mas por quanto a nagáo para existir torna imprescindível, precisamente 
para que consista a sua armagáo material, a necessidade dalgumas estruc 
turas económicas fundamentáis, consegue-se disso que urna difusáo numérica 
dos complexos nacionais traz consigo, lògicamente, os mais graves obstá 
culos para urna colaborarlo universalista da economia.

Como temos visto, o fracasso de todas as iniciativas de colaborado do 
post guerra é a milito eloquente demonstrado desta considerad«- De resto, 
as linlias da evolugño económica do post-guerra sao baixo este aspecto evi 
dentes. Precisa de facto lembrarmos que de 1919 a 1930 puseram-se as bases 
da industrializado dos países novos saldos dos afanes da guerra europea, que 
um país imenso qual a U. R. S. S. fecbou-se na pràtica ;is relades econó 
micas com os mais Estados, que o Japfio desenvolveu urna industria aguerrida 
que explicou tendencias e capacidades expansivas em todo o mundo, que os 
Estados Unidos completaram o esquema do seu amplísmo potencial indus 
trial, etc. etc.

A realizado deste vasto plano de diversificado económica internacional 
nao pode realizar-se sem perturbadles, e cada país viu mais ou menos hostili 
zadas as suas linlias de expansao vital. De facto, se esta difusáo detinha a 
esportado de productos industriáis de alguna países, outros em vez viam 
obstadas as suas exportagoes agrícolas e outros viam vedada a emigrado 
das suas exuberancias demográficas, que mais nao puderam ser dirigidas para 
países menos densos de populagño.

A crise económica mundial provocou a mais expressiva exacerbagño 
destas tendencias. Porem, ó sintomático observar que os países que primeiros 
recorreram ¡\ accentuagño das medidas da insulagño foram os países eco 
nómicamente mais abastados, e precisamente aqueles, que néste tempo, certa 
propaganda pretende representar como países cujo sistema da colaborado 
é mais iluminado.

Se comegamos da nagáo que pela abundáncia dos seus recursos naturáis 
e pela eficéncia do seu sistema industrial temos de considerar como urna 
das mais poderosas económicamente, a política económica por eia perseguida 
durante a crise económica se nao pode por de nenhum modo deante como urna
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exprobagSo das nacóes, que menos afortunadas deveram recorrer a métodos 
de insulario económica para organizar a pròpria vida económica. De facto a 
tarifa Hawley-Smoot de junlio de 1930, com que a administra§ao Hoover ilu- 
diu-se resolver a crise económica entao em plena fase de desenvolvimento, 
constituiu a acentuagáo definitiva da política proteccionista dos Estados Uni 
dos, elevando até limites em alguns casos prohibitivos as tarifas antes em 
vigor.

Vale a pena ouvir talvez a propósito déla o juizo dos Americanos, os 
quais nao podem ser acusados de resentimento interessado para com aquela 
providéncia de política económica da sua nagào. Eis aqui por esemplo o que 
pensa Mr. John H. Williams, professor na Universidade de Harvard, represen 
tante na Comissao preparatoria dos expertos na Conferencia económica e mo 
netària mundial de 1933 :

« A tarifa de 1930 foi a aplicadlo de mais impostos supletivos a uns im 
postes alfandegueiros já de por si subidos. Iniciada como meio para aumentar 
a protefao à agricultura, eia desenvolveu-se característicamente nuin ag 
gravamento geral. A maior significatilo dos impostos sobre productos agrí 
colas nao foi nos seus efeitos no comércio, posto que nós somos ainda com 
prevaléncia exportadores mais que importadores de productos agrícolas, si 
bem na oportunidade concedida a urna experiencia com resultados infelizes 
do mecanismo dos presos no mesmo nosso mercado.

Os impostos industriáis, dado que em muitos casos eram prohibitivos, 
pode ser tiveram menores efeitos no comércio do que no sentimento. Nossa 
actúo foi enormemente desalentadora para o mundo e criou urna vaga de ani- 
mosidade contra nós. Em connetto com a tarifa de 1922, eia reforgñu pro 
fundamente o convencimento da Europa de que a política americana alta 
mente proteccionista é a causa manifesta da dificuldades mundiais » (Pro- 
cedings of thè Academy of Politicai Science; junho de 1933).

Eis, agora, ainda sobre a política aduaneira americana urna referencia 
de Harry D. Gideonse, professor na Universidade de Chicago :

« A United States Tariff Commission coinpilou em 1931 urna lista de 
centos de mercadorias cujas tarifas excediam do 50 % ad valorem, na quasi 
metade dos casos o imposto excedía de 75 % e quasi em cem casos excedía 
de 100 % o seu valor ». (Capítulo XX de Planned Society, Findlay Mackenzie 
Ed. IXew York, 1937).

Mas além déste proteccionismo aduaneiro há de lembrar a milita estreita 
política restrictiva para com as immigratoes dos trabalhadores adoptada pe 
los Estados Unidos depois de 1921, política restrictiva que sem dúvida teve 
efeitos que obstaculavam o restabelecimento económico de importantes re- 
gioes europeas.
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Contemporàneamente, desenvolve-se a política proteccionista preferen- 
cial británica, a qual teve muito vastas repercnssóes económicas e políticas. 
No outono de 3931, coni a vinda do Govèrno da Uniáo Nacional presedido 
pelo labourista Mac Donald, a Inglaterra afastou-se decididamente da polí 
tica filo-livrecambista até entño sustentada. De facto, com a Abnormal Im- 
portations (Customs Dudes) Act de novembro de 1931, o Govèrno Inglés 
teve a faculdade de impor, quando fòsse desejável a firn de deter urna concor- 
réncia anormal das importables, direitos aduaneiros até um máximo de 
100 % numa larga sèrie de artigos manufacturados, ou considerávelmente 
manufacturados. Em fevereiro de 1932 aquela lei, que tinha de ter carácter 
provisional, foi substituida com o Import Dudes Act que constituí a base 
do sistema actual e que comporteli a introducto duma tarifa-base de 10 por 
cento ad valorem, com algumas excepgííes especialmente de matérias primas- 
Mas precisa além disto ter presente que a Inglaterra adoptou naquéle pe 
ríodo outro método, e assaz eficaz, de indirecta protecgáo, iste è a desvalo 
rizando da libra, como, com elegante eufemismo aos ingleses prouve cliama-la, 
com o desenganchamento da esterlina do ouro (21 de setembro de 1931).

Esta directriz proteccionista foi completada e rematada pelo sistema 
preferencia! imperial adoptado com os acórdos de Ottawa em veráo de 1932 
Sem entrar em detalhes, é bastante lembrar-nos que o principio no qual 
se inspiram éstes acordes foi o de afirmar : « primeiro a producá o nacional, 
segundo a do Impèrio, por último a dos países estrangeiros ». Quan to 
estes acordes ferissem na sua essència o principio livre-cambista dizem-no, 
mais de qualquér outra coisa, as demissües dos elementos livre-cambistas da- 
quele gabinete de Uniáo Nacional (entre éles Sir H. Samuel e Lord Snowdeni 
motivada precisamente pela natureza proteccionista daqueles mesmos acordes.

No entanto, a crise económica encruelecía, e cada Estado achou-se terga do 
a decidir medidas de defesa e represália, medidas que dada a gravidade das 
situagoes que elas procuravam remediar acabaram em providencias restric 
tivas muito mais graves das simplesmente aduaneiras, a saber na difusáo 
dos sistemas de contingentes e de conferéncias dos cambios.

Em substáncia todos os Estados, os ricos para proteger as suas riquezas, 
os pobres porque náo teriam podido continuar a defender políticas econó 
micas de mitigo mole que breve teriam acarretado a exhaustagáo das suas 
reservas áureas e das suas economías, fizeram recurso de métodos que mais 
ou menos velozmente tinham de segurar a pròpria auto suficiencia interna 
ou pelo menos urna mínima dependencia dos cámbios com o estrangeiro.

2. - Também a Itália achou-se forrada a percorrer o caminho que outros 
antes que eia-, ainda mais fortes e abastados, percorriam. As providencias de 
emergencia para a defesa dos cámbios e para a regulamentagáo dos inter
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%

cambios, dentro dum novo esquema, começaram a comparecer na segunda ine- 
tade de 1934. Nos adiamos forjados para aquetas medidas pela situaçâo 
preocupante demais da nossa balança comercial, que desde 1929 até 1934 teve 
o curso seguinte :

Importaçôes Exportaçôes

(em milhôes de Liras)

1929 .........................  21.303 14.884
1930 .........................  17.347 12.119
1931 .........................  11.643 10.210
1932 .........................  8.268 . 6.812
] 9 3 3 .........................  7.432 5.991
1934 .........................  7.675 5.224

As condenes da economia mundial e as reais inclinagóes dos mais Esta 
dos uño permittiam de esperar num mellioramento próximo e positivo daquela 
situagiio e por isto foi indispensável dobranno-nós sobre nós mesmos e pro 
curamos exclusivamente no interior os elementos para a nossa recons- 

trucgao económica.
Sao daquele ano, pois, as medidas dirigidas precisamente para a detesa 

do valor da moéda e das reservas áureas do instituto de emissño. O Chele do 
Govèrno no discurso de 26 de maio de 1934, no qual èie quiz determinar o 
ponto da nossa sitnagáo financeira, anunciou que já tinhamos tido urna lie 
ulorragia de 700 milhóes de liras ñas reservas áureas, e isto pelos dois tergos 
por causas objectivas e por um tergo por causas especulativas.^

Por isto sao aínda de 26 de maio daquele ano um decreto-lei e um minis 
terial que ordenavam para üns de defesa da moéda nacional a obngagao de 
selar os títulos emitidos no estrangeiro e possuidos por italianos e normas de 
regulamentagño e de conferencia do comércio dos saques e dos cambios com 
o estrangeiro no intuito de restringir as transacgóes « as necessidades reais 
da indùstria e do comércio e ás necessidades de quem viaja pelo estrangeiro ».

Em seguida, com dois decretos de 8 de Dezembro de 1934, mandou-se a
actuagáo das providencias seguintes :

1) Prohibigáo aos cidadáos italianos de utilizaren! as suas disponibili 
dades sobre o estrangeiro expressadas em moéda estrangeira, sem o previo 
consentimento da Banca d’Italia;

2) monopólio do comércio dos saques e das moédas estrangeiras cons 
tituido perto do Istituto Nazionale dei cambi con l ’Estero (Instituto Nacional
dos càmbios com o Estrangeiro) ; . ,

3) prohibigáo de constituir, sob quaisquer forma, no estrangeiro de-

13



AUTARQUIA

pósitos de liras que possam criar urna base de especulado contra a moéda 
nacional.

Este sistema vinha completado por meio de várias providencias parti 
culares e logo por meio do decreto-lei de 20 de inaio de 1935 que constituía 
a Superintendencia ao intercambio das moédas « para disciplinar a distri 
buido dos saques com relagáo ás normas vigentes para os c&mbios com o es 
trangeíro, coordenar os servidos relativos ás importares e ás exportacoes, 
e regular o abastecimento no estrangeiro que fazer-se-iam no intéresse da 
administrado do Estado.

A superintendencia ao intercambio das moédas foi elevada á categoría 
de Ministério (dos Intercambios e as Moédas).

A  estas medidas monetarias corresponderam particulares medidas reía 
tivas á disciplina do comércio com o estrangeiro e ¡1 aplicado do regimen dos 
clearmgs. Entre estas medidas tém particular importancia um decreto de 
18 de janeiro de 1935 que estabelecia novas prohibidos as importagóes, e um 
decreto ministerial de 16 de fevereiro de 1935 que fixava contingentes ás im 
portagóes numa percentagem respeito aos do ano precedente.

S. Ex.a Lantini, entao sub-secretário ás Corporades, num discurso na 
Cámara de 20 de margo de 1935, precisou o carácter a-pesar de tudo ainda 
elástico e susceptível de adaptagóes do sistema assim introduzido:

a (< ^  'Jem dize-lo aínda e repeti-lo de modo claro e inequívoco, com a pro 
videncia de 16 de fevereiro que tem submetido a contingentagáo a maior parte 
dos produtos de importagáo nfio almejou-se tanto a determinar urna contrac 
gao drástica das importagóes, si bem a permitimos novos pontos de par 
tida para obtér aumentos ñas exportagóes dos nossos produtos, subordina 
damente, a permitimos pelo menos o equilibrio entre as partidas activas e 
passivas dos nossos inter-cámbios e das nossas contas ».

« Pode acrescentar-se, precisara. de modo cortante neste ponto o Chefe 
do Govérno, que nós temos sido os últimos! ».

Portanto foi únicamente sob a pressao incoercível duma realidade para 
nós desfavorável e adversa que nos decidimos entrar na fase da compressáo 
dos inter-cámbios com o estrangeiro, imitando néste os outros, tambera aqueles 
que, iríais abastados económica e financeiramente, tinham antes que nós 
fechado a porta na cara ás mercadorias estrangeiras. Que, no fundo estes 
países encontraram bastantes meios de salvaguarda económica em ’provi 
dencias de natureza alfandegueira mais que em medidas restrictivas de 
conierencia dos cámbios quer dizer pouco respeito á afirmagáo da necessi 
dade duma auto-suficiencia económica interior. Em todo o caso, deve preci- 
sar-se que a Franga apelou antes que nós para o recurso dos contingentes, 
que a Grá-Bretanha naquela época aperfeigou os dados da sua política pre-
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ferencial, que os Estados Unidos, além de manter as últimas tarifas adua- 
neiras ás quais já temos aludido, apelaram para a desvalorizadlo do dóllar, 
que como se sabe, teve resultados proteccionistas, e que todos os países da 
Europa Central, os da América latina etc., apelaram para a conferencia dos 
saques como sistema de restricgño comercial, ou, combinadamente, como re 
curso para obter concessoes em caso de negociables económicas bilaterais.

E urna vez que todas essas regulamentagóes, a menos que se nao quer 
brincar com as palavras, visam de accentuar a proporgao das produgóes 
interiores para a satisfagño das necessidades nacionais do complexo dos bens 
económicos necessarios ao sustentamento das povoagóes, pode afirmar se 
que foi néste tempo que se langaram as inais firmes bases pela difusño dos 
sistemas autárquicos.

Em posigao puramente objectiva temos de considerar que todas estas 
medidas restrictivas de um exagerado proteccionismo, nao foram tomadas 
sob o impulso de verdadeiras consideragóes particulares, dirigidas a incremen 
tar a expansáo industrial dos países que por elas se decidirán!, como, para 
nos entender, se podem considerar as medidas proteccionistas dos anos pre 
cedentes á guerra, que íam estimular a formagáo de especiáis grupos de in- 
dústrias a fim de que o país que as adoptava pudesse melhorar a sua posigao 
no sector internacional. As medidas proteccionistas acima referidas, toma 
das em um período de crise particularmente aguda, tenderam, em vez, para 
o restabelecimento da productividade económica desquiciada pela acgao da 
crise e por isto foram, na substancia, medidas de defesa, mais que medidas 
de preparagáo para urna ofensiva no campo da concurrencia económica in  
ternacional.

De tacto, nao se há de esquecer que, se urna acgao do género daquela que 
temos tragada tendía a ferir no campo dos iDter-cámbios internacionais o 
manifestar-se do principio do laissez faire, no mesmo tempo os sistemas de 
política económica, que a éste principio se referiam ñas relagües internas 
decaem e surge em vez déles, sempre mais presente, a necessidade de planos 
económicos nacionais, de sistemas de economía directa para o restabeleci 
mentó das condigóes base da productividade nacional.

É nesta fase que se desatam, mais apaixonadas e numerosas que nunca, 
as discussoes acerca das necessidades de planos de trabalhos públicos, de 
empresas para melboras de térras, de absorgao artificial da falta de trabalho.

Pois, urna vez postos em execugao, como tiveram de se-lo com maior ou 
menor consequéncia, éstes programas acarretaram a necessidade da limi- 
tagáo das relagoes económicas com o estrangeiro e a consideragao duma 
mobilizagáo económica exclusivamente interna, determinada pela vontade
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de alcangar um equilibrio entre as forças económicas internas sem atender 
às eontribuiç.ôes do estrangeiro.

Esta tendencia para urna economia regulada, bastante vivaz no imediato 
post-guerra, se precisa e se aguça durante a depressáo económica mundial 
determinando experiencias económicas que constituent a negaçâo dos siste 
mas livre- cambistas do passado. Algumas de ésta-s experiencias se relaciónala 
com principios precisos e determinados, quais o corporativismo italiano, o 
estadal-socialismo alenato, o comunismo russo, em quanto outros se relacio 
nara com unta con cilia lo  oportunista e momentánea de algumas tenden 
cias políticas, quais o New Beai de Roosevelt, o pianismo belga, e as últi 
mas reformas sociais do senhor Blum na Franga.

Constituido porém éste nexo entre as tendências para a auto-suficién- 
cia interna manifestadas por todos os Estados e as tendências para urna 
economia programada interna, se nao tem descoberto ainda o lado carac 
terístico, o aspecto essencial das formaçôes autárquicas. Este aspecto es- 
sencial está constituido pelo facto que os programas de autarquía, julga 
dos na sua esséncia específica, se relacionara, junto cora todas estas exigen 
cias, com o firn da potencia política internacional.

Quizeramos acrescentar que só ali onde está estabelecido claramente 
nexo entre as necessidades da economia com as da política, a proclamaçâo 
autárquica tem sentido pròprio e nao equívoco. Tal é o caso do corporati 
vismo italiano. No seu discurso de 14 de novembro de 1933 na Assembleia 
gérai do Conselbo Nacional das Corporaçôes, Benito Mussolini demonstrou 
com perfeita clareza como o sistema corporativo teria devido tender « para 
o desenvolvimento da riqueza, da poténcia política e do bem-estar do povo 
italiano ». Como se vé, o nexo entre poténcia política e progrèsso econó 
mico e social está afirmado com a maior decisao.

3. - Mas precisava um acontecimento para por de modo inopinadamente 
decidido o povo italiano à face das necessidades essenciais da sua vida na 
cional para comprovar plenamente a eficiéncia do novo sistema. Isto è, pre- 
cisavam as sançôes. As sançôes tâo iniquamente irrogadas pelo sinèdrio 
genebrês à Itália proletària feixista, rea de tentar, sem prejuizo dos inte 
resses alheios, a procura de um posto de baixo do sol para seus próprios 
filhos exuberantes e trabalhadores, tiveram, em vez dos resultados pertur 
badores aos quais mira ram os seus promotores, resultados positivos e be 
néficos, dos quais se divisam, com o passar do tempo, mais sempre cla 
ramente os efeitos.

Estes resultados forain justamente a comprobaçâo do sistema corpora 
tivo, mercé dos quais a Itália tem augmentado vitoriosamente as Sançôes, a 
campanha africana, e a precisa formulaçâo das exigéncias autárquicas.
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A S  sangóes económicas e Iinanceiras em prejuizo da Itália compreen 
diam: a) prohibigño de exportar para a Itália armas, munigoes e material 
bélico; b) prohibigño de exportar para a Itália ontras mercadorias de pre 
sumida importancia bélica; prohibigño de importar da Itália quaisquer mer 
cadorias; d) prohibigño de quaisquer relagóes íinanceiras com a Itália. 
e) prohibigño de fazer funcionar os já existentes acordes de clearing com 
a, Itália. l)e seu lado a Itália decidiu as contrasangoes, adoptando a prohi- 
bigao de toda as exportagoes para os países sancionistas pelas quais já 
nño tivesse sido efectuado o pagamento ou com abertura de crédito confirmada 
Im Itália ou com transferéncia adeantada do prego correspondente também na 
Itália e a contemporánea prohibigño de importagñes dos países sancionistas, 
denegando as mercadorias procedentes daqueles países a outorga da necéssa 
ria guía de importagño.

Se consideramos a vastidade da zona abrangida dentro dos territorios 
dos países sancionistas (1), se percebe quais delicados problemas acarretara 
logo éste súbito corte de vínculos económicos.

Num momento a Itália encontrou-se empenhada numa campanha afri 
cana de extengao e importancia inusitadas e numa guerra económica contra 
urna coalizño de Estados. Como foi possivel superar vitoriosamente esta pro- 
va? Sem dúvida com a paciencia, a actividade, a inventiva, a energia e .1 
sobriedade do povo italiano. Mas é sabido que mesmo as forgas mais bené 
ficas, as melhores capacidades, os dotes mais eficientes deixados libres a si 
mesmos 11a realidade resultara inactivos. O corporativismo fascista, em vez, 
tinha estreitado preventivamente num feixe harmónico as energías econó’ 
micas nacionais.

Ele tinha criado o instrumento da disciplina totalitària da economia ita 
liana, tinha dado vida anticipadamente aos elementos base duina nova orga- 
nizagao da economia na qual as necessidades particulares do interèsse na 
cional podem-se manifestar, determinando novos modos de acgáo, sem estor- 
vos, sem atritos, sem obstáculos. Mesmo pensando que numa semellmnte si- 
tuagño de emergencia, ainda um Estado que professara a doutrina do livre- 
cambismo económico teria devido recorrer a especiáis vínculos da economia, 
é certo que ele nño teria podido dispor com tanta rapidez dos meios para 
a consolidagño da defesa económica da nagño.

Mas temos de ter em conta outro elemento. É conhecido que o motivo

r a j a d  AI>?v£1Stâ  AustriUia' „ Afri,'a <ì0 s »> (Uniào Sul-Africana), Bélgica, Bulgária 
Canadá, icheco-Slovaquia, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Estònia, Finlàndia’
Sbhdn’̂ ’ T?héri^rer ^ nf ’ GlTCla’ Ií,aiti’ Honduras’ Irak' In<lia Británica, Irlanda, Yugo- 
n itl- ’ ’ Lituània Luxemburgo, México, Nova Zelandia, Noruega, Países Baixos
U R S S  P°1Ón a’ Po,'tugaI’ Roménia- República Dominicana. Siao. Suécia Turquía!
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determinante do corporativismo italiano consiste na vontade duma nova 
postulaçâo das relaçôes entre capital e traballio de modo a determinar a 
conciliaçâo das forças capitalistas e das forças trabalhadoras no plano do 
superior interèsse nacional. A  esta proclamada vontade de conciliaçâo so 
cial foi dado, porém, um valor tendencia!, finalista, de alto valor espiritual, 
isto é, foi estabelecido, por aquéle que 6 o criador do corporativismo fascista, 
que éste sistema teria de servir à realizaçâo duma mais elevada justiça 
social para todo o povo italiano.

Esta finalidade, cujo sentimento é vivo e operante na Itália, criou urna 
nova atitude das massas coni o que diz respeito a empresa etiópica. Prescin- 
dindo dos valores espirituais, que semelhante desafio as' resisténcias das 
naçôes conservadoras punha em acto, durante o confuto i talo-etiópico as 
massas italianas sentiram-se como nunca actrizes voluntarias e partici 
pautes do grandioso acontecimento histórico querido por Mussolini.

A guerra tornava-se efectivamente guerra de povo, sem medos nem tre- 
pidaçôes. O povo italiano encontrou-se, todo, tenso para a meta que o Chefe 
lhe apontava. Ora bem ainda esta mobilizaçâo espiritual é urna das resul 
tancias da disciplina fascista, mesmo e sobretudo no sector económico e 
social.

Mas esta mobilizaçâo das vontades nacionais, das energías populares de 
toda a Itália, revelou a sua importancia no plano das necessidades da po 
tencia política e constituiu a resposta mais precisa e eloquente às inani- 
festaçôes da coaliçâo adversa. Em substancia as sançôes funcionaram como 
elemento catalítico na combinaçâo das forças políticas e económicas italianas 
fazendo precipitar e condensar as tendencias para a autonomia económica 
e política. Há urna linha lógica, conseqüente e rectilínea nesta afirmaçao.

Em primeiro logar Mussolini pòe o problema duma nova potencia polí 
tica do povo italiano, e esta potencia tem de concordar com um maior bem- 
-estar de todo o povo; mas condiçôes déste bem-estar e desta poténcia sao a 
essência inalterâvel e imutável dos dados constitutivos da realidade nacio 
nal italiana.

A saber, a fecundidade demogràfica do povo italiano mais que ser consi 
derada, corno às vezes o foi no passado, elemento que perturba e torna mais 
frouxa a ascensao económica italiana, chega a ser um dos factores base. 
Mas esta afirmaçao compreende necessàriamente a postulaçâo de exigencias 
de expansáo política, isto é determina a exigéncia da expansáo imperial.

No entanto as actividades dos mais complexos económicos e políticos 
tinham demostrado, claramente, a impossibilidade de realizar um progrèsso 
económico e social dentro do esquema duina imprecisada colaboraçâo inter-
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nacional. Mas a empresa na Etiópia e as sançôes levam estas constataçôes 
até ás últimas consequéncias.

O povo italiano deve poder em breve realizar no próprio solo a pro 
duçâo de todos os bens necessários para a sua vida em tempo de paz, e 
sobretudo, em tempo de guerra. O povo italiano para se sentir seguro ñas 
suas fronteiras deve poder reduzir ao mínimo a sua dependéncia do estran- 
geiro.

O povo italiano, para poder efectuar em pleno o regime económico-so 
cial que é a consagraçâo do corporativismo, para realizar o novo imperio 
do trabalho, deve ficar livre das intromissóes económicas e financeiras dos 
grupos estrangeiros. E é só numa integral mobilizaçâo de todas as forças 
humanas disponíveis, na exploraçâo de todos os recursos naturais metropo 
litanos e do Império, no prosseguiinento dos esforços inventivos da técnica, 
que este prodigio económico pode realizar-se.

Esta e nâo outra é a autarquía italiana, aquéle programa económico tra 
gado rijamente por Mussolini aos 23 de Margo de 1936, quando as tropas ita 
lianas com teimoso ardor, com paciénte, tenax, cotidiano heroismo quebra- 
vam as resisténcias tafarianas para fazer reaparecer o Império ñas predesti 
nadas colinas de Roma.
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AS BASES DA AUTARQUIA ITALIANA

Na historia económica-política da Itália o 23 de margo de 193C, XIV 
da era fascista, representa urna data essencial. Foi naquele dia, de facto, 
que Mussolini pronunciou no Capitolio o seu discurso, perante a Assembleia 
das Corporagóes, ao Estado-maior da economia italiana, discurso que èie 
mesmo definii! de plano regulador da económia italiana. Naquele discurso 
as tendencias disciplinadoras e harmonizadoras do corporativismo se preci 
sani, mas no mesmo tempo sào tragadas, e de modo definitivo, as linhas de 
dcsenvolvimento da económia italiana, em relagào do evento histórico que 
entào a Itália estava vivendo e agüentando, a experiencia sancionista.

Mussolini disse naquele discurso : « No quinto mès do assèdio — que 
há-de ficar na historia da Europa como um ferrete de infàmia, do mesmo 
modo que as ajudas materiais e moráis prestadas à Abissinia hfio-de ficar 
como urna página de deshonra — a Itália nao só nem està dobrada, mas 
está em condigòes de repetir que o assèdio nao a dobrará jàmais. Só urna 
ignorancia opaca podía acreditar o contràrio ».

Para entender na sua verdadeira essència a importància daquele discur 
so, precisa analizar os seus pontos informadores. Assim sao :

 ) A  afirmagào que as sangóes marcaram um corte decisivo e irreme- 
diável entre a política económica italiana que precediu-as e a que seguir- 
lhes ia. »

O 18 de novembro de 1935 —data do inicio das sangóes — è agora 
urna data que marca um inicio duma nova fase da história italiana.

O 18 de novembro trazia no seio algo de definitivo, quisera eu dizer de 
irreparàvel. A  nova fase da história italiana será dominada por éste postu 
lado : realizar no mais breve termo possivel o maximo possivel de autonomia 
na vida económica italiana ».

 ) A  afflrmagào da necessidade de orientar a economia italiana tendo 
em consideragào o evento bélico ineluctável. « Esta dramática eventualidade 
tem de guiar toda a nossa acgño. No período histórico actual o facto guerra 
é, junto com a doutrina do Fascismo, um elemento determinante da posigño 
do Estado perante a económia da Nagáo. »

c) A  postulagáo da amplidáo e dos límites da direcgüo « política » da
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económia. « Como eu disse em Milño em outubro de 1934, o Régimen Fascista 
nao tenciona socializar, on aínda peor, funcionalizar a inteira economia da 
Natilo ; basta-lhe conferi-la e disciplinada atravez das corporagóes, cuja acti- 
vidade seguida por mini foi de muito rendimento e oferece as condigóes para 
ulteriores desenvolvimentos metódicos. As Corporagóes sfvo orgáos do Esta 
do, porcm nao orgáos siinplesmente burocráticos do Estado ». Afirmado isto, 
ele estabeleceu as relaces entre a economia privada e a economia pública 
dos diferentes ramos da producilo. 1) « A economia agrícola fica sendo urna 
economia coni base privada, disciplinada e ajudada pelo Estado afim de que 
alcance medias de produgào sempre mais elevadas, e harmonizada atravez 
das Corporagóes coni todo o resto da economia nacional ». II) « Quanto á 
actividade comercial, precisa distinguir os dois aspectos : o esterior, que 
tornou-se fungáo directa ou indirecta do Estado e absolutamente nao con 
tingente como alguém pudera acreditar, e o interior que — urna vez logrado 
o alto disciplinamento das categorías — nao lia-de mudar muito a sua fiso 
nomía. O campo do comércio fica confiado á actividade individual ou dos 
grupos e das cooperativas. I l i )  « Por quanto diz respeito ao sector do cré 
dito... ele é por mil razóes de absoluta pertenga do Estado ». IV) « O ar 
tesanado será ajudado: ele, especialmente na Itália, se nao pode substi 
tuir ». V) « Pequeña e media industria ficarfio no ámbito da iniciativa t 
responsabilidade individual, harmonizada no sentido nacional e social da 
autodisciplina corporativa ». VI) « Quanto à grande indùstria que, directa 
ou indirectamente, trabalha para a defesa da nagào e tem compostos os 
seus capitais com as assinaturas accionárias, e a outra indùstria que se desen- 
volveu até se tornar capitalista ou ipercapitalista — o que origina pro 
blemas já nao de ordem económico mas social — constituir-se-á em gran 
des unidades correspondentes áquelas que se chamam indùstrias-chaves e 
assumirá um carácter especial na órbita do Estado ».

d) A renovada aürmagáo do carácter inovador do corporativismo ñas 
relagóes sociais. « Nesta economia de aspectos necessàriamente variados como 
é variada a economia de toda Naga o de alto desenvolvimento civil, os tra 
bajadores tornam-se — coni eguais direitos e deveres eguais — os colabo 
radores da empresa, pelo mesmo título dos fornecedores de capitais ou dos 
dirigentes técnicos. No tempo fascista o traballio, ñas suas infindas mani 
festagóes, torna-se o metro único com que se mede a utilidade económica o 
nacional assim dos individuos como dos grupos ».

e) Um inventàrio das possibilidades autúrquicas da Itália, que se acha- 
resumido nestas palacras : « A questuo das matérias-primas ha-de pór-se, 
pois, de urna vez para sempre, nào nos termos em que a punha o livre-cam- 
bismo renunciatário e resignado a urna eterna inferioridade da Itália os
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quais resumem-se na frase, que já tornous-se obsoleto lugar común que a 
Itália é pobre de matérias-primas. Deve dizer-se em vez : a Itália nao possue 
algumas materias primas, e esta é urna das razoes fundamentáis das suas 
exigencias coloniais, a Itália possue em quantidade suficiente algumas ma 
térias-primas, a Itália é rica de muitas outras matérias-primas ».

Ainda o exame deste importante documento da mente e da política mus- 
solinianas nos demorou muito, êle foi útil para fixar as ideáis e para confir 
mar as consideraçôes desenvolvidas no precedente capítulo. Resulta confir 
mada de facto a inseparabilidade do nexo corporativismo-autarquía, quer 
dizer que os institutos corporativos constituem os instrumentos da autarquía.

Em substancia só duma imposiçâo económica que excedesse os estreitos 
límites do demasiado contingente interèsse individual ou das consideraçôes 
de proveito podía surgir a afirmaçâo da autarquía, que na sua verdadeira 
esséncia exprime urna exigencia política, isto é a da integridade política 
nacional. O valor destas enunciaçôes mussolinianas tem porem um outro 
aspecto, que nâo é de menor importancia, o qual deve ser considerado. É 
o seu valor activista. Ë a afirmaçâo da vontade de tirar dos recursos natu 
r a i  da Naçâo, por meio da entusiasta participaçâo das forças da técnica 
e do trabalho, tildo o que eia contem, por meio de todo um complexo e pa 
ciente traballio de adaptaçâo, de substituiçào e de inventiva.

Depois daquele discurso houve mais um feito novo de capital impor 
tancia na história da Itália, e foi a conquista do Impèrio italiano. Os hori 
zontes económicos em seguida se ampliaram, pois aos efeitos da autarquía 
os novos territorios consentem à métropole a provisào, no raio da sua pro 
pria potencia política, de importantes matérias-primas que já o trabalho 
italiano se acha encarnadamente empenhado a por em luz. No discurso 
na Assembleia Nacional das Corporaçôes de 15 de maio de 1937, o Duce tem 
afirmado que « os recursos actuáis e potenciáis do Impèrio sâo excepcionais.. 
Assim nâo di-lo-ia, sem ter eu as provas documentadas. A luta para autar 
quía o Impèrio ha-de levar urna contribuiçâo decisiva com o seu algodâo, 
café, carne, peles, las, madeiras, minerais preciosos, a começar pelo oiro ».

As sançôes puseram em acçâo o aparelho autárquico italiano ; mas agora, 
de propósito, é oportuno fazer constar que as sançôes fizeram adiantar só 
dalgum tempo o inicio duma experiencia que ter-se-ia imposto fatalmente 
dadas as circunstancias da presente fase da organizaçâo económica. De facto, 
ainda em 1936, para outra grande Naçâo outro Cliefe duma revoluçâo totali 
tària afirmara a necessidade dum programa autárquico mandando, logo, a 
preparaçâo dum plano quadriennal pela sua realizaçâo: Adolfo Hitler no 
Congresso do Partido nacionalsocialista de Nuremberg de setembro de 1936.

Este paralelismo de directivas de dois grandes Estados totalitarios fez.
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patear milita gente, que viu logo ñas tendencias insulaneionistas destes 
dois Estados um atentado á eolaboragño económica mundial. Aínda assim, 
nem tem culpa a Itália, nem tampouco a Alemanha se na presente fase da 
evoltigli o histórica a capacidade de sustentar urna guerra parece grande 
mente quando nao exclusivamente condicionada à posse ou menos dum grupo 
de materias-primas essenciais, nem certo tem culpa a Itália ou a Alemanha 
se em 1935 tentou-se a primeira experiencia da efficàcia duina tentativa de 
estranguladlo económica. As sangóes e a polèmica antialemá revelaram até 
que ponto as maiores potencias mundiais consideran! o equilibrio político 
internacional segurado e sustido pela presente situarlo no quinháo das ma- 
térias-primas.

Deste modo os esforgos para quebrantar os dados de semelhante repar- 
tigáo natural postos em pràtica pela Alemanha e pela Itália nao constituem 
que urna medida de salvaguarda da sua indipendència política.

Veiu pois delinhando-se urna oposigño natural entre Estados satisfeitos 
e Estados nao satisfeitos, entre llaves e havesnot;  porem, ainda se nao chega 
a perceber a acrimònia da polèmica anti-autárquica dos Estados satisfeitos 
só pelo facto que as nagoes autárquicas estuo tentando, com o sacrificio 
exclusivo dos seus cidadáos, alcangar as posigoes que eles, por um dom da 
sorte desde há muito possuem. No mesmo tempo era sintomático que tais 
despeitosas alusoes de condenagiio procedessem de nagóes como os Estados 
Unidos, a Inglaterra e a Franga, as quais entre os próprios confins naturaás 
ou políticos possuem todas as matérias-primas necessárias para a condugño 
duma guerra. Provávelmente dada a sua afortunada posigáo, aqueles Esta 
dos sao autárquicos sem o saber; e conforme o demostram muitos indicios, 
fazem política autárquica, da mesma forma que Monsieur Jourdain a prosa, 
sem sábe lo.

Desde um ponto de vista concreto, é de muito interèsse notar que ainda 
em relagào com a nao satisfactória situagao política internacional de 193<i 
e 1937, a real izaga o dos planos autárquicos achou-se mais estimulada que 
afrouxada. E significativa a éste respeito a mogüo do Grande Consellio do 
Fascismo na sessáo outonal de 193G: «O  Grande Consel lio do Fascismo re 
confirma, no primeiro aniversário das sangoes e do modo mais imperativo, 
o empenho do Regime, consagrado no discurso do Duce de 23 de margo XIV, 
afim de alcangar o máximo possível de autonomia económica, especialmente 
nos sectores que interessam a defesa da Nagào e declara que qualquer resi 
stencia activa, ainda só teórica, a tais directivas è urna sabotagem que ha-de 
ser castigada duramente. Reconhece que as categorías productoras — dado 
res de traballio e trabalhadores — tém operado, durante o periodo das san- 
góes, de modo que concorreram a quebrar a ofensiva societària. » Em se-
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guida, o discurso de Mussolini na Assambleia das Corporales de 15 de 
maio de 1937, demonstrou a vontade de aprofundar as tendencias autárquicas 
delinhadas no ano precedente.

Em certo sentito a directriz italiana para a autarquía foi confirmada 
pela Assembleia Nacional da Industria para a autarquía de 18 de novembro 
de 1937, segundo aniversário das sangóes. Nesta Assembleia participaran! 
industriáis e trabalhadores, e os cliefes das duas Confederares (da Con- 
iederagao Fascista dos Industriáis e da Confederado dos trabalhadores da 
Indùstria) pronunciaram dois discursos que constituem a reaíirmagáo das 
razoes económicas e políticas da Autarquía, perfeitamente entendidas pelas 
classes productoras.

Chegados a este ponto, convein representar quais sao'as possibilidades 
de autarquía da Itália por cada um dos sectores productivos. Ver-se-á que 
este exame pode dar logar a consideragóes optimistas. Nesta recognigáo 
teremos presente a ordem de « inventàrio » do mencionado discurso de Mus 
solini, isto é comegaremos pelas matérias-primas das quais a Itália tem 
mais carència.

1) Comlustíveis líquidos. — Neste sector o solo nacional é mais par 
ticularmente deficiente. Em face duin consumo (dados do ano de 1934) de
2.250.000 toneladas de derivados do petróleo, dos quais G50.000 toneladas 
de produtos brancos (gazolina, petróleo iluminante, petróleo agrícola),
1.600.000 toneladas de produtos negros (gasoil, nafta, lubrificantes), a Itália 
só pode alinhar urna pro du gao interna de 20.000 a 30.000 toneladas. As 
pesquisas foram intensificadas nestes últimos anos, poróm elas nao po 
derfio dar grandes resultados substanciáis, dada a constituido geominerària 
do país. Se prevé, em vez, um éxito positivo das pesquisas na Àfrica Orien 
tal Italiana onde a Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) liá tempo 
enviou trés distintas missóes de estudo e pesquisas para trés diferentes zonas 
do Impèrio, de acòrdo com as indicagóes dos prováveis depósitos petrolíferos 
oferecidas da particular conformagáo geológica dos territorios.

Assim estando as coisas, sob a pressüo da exigéncia autárquica, preci 
sava encaminhar as actividades industriáis para a substituigao dos combustí- 
veis líquidos nacionais aos petróleos ou para a produgao sintética dos pe 
tróleos, ou, por último, para a eliminagño das importagóes de petróleo re 
finado dirigindo-se, em vez, exclusivamente, ás importagóes do bruto. Tendo 
em conta as actuáis circumstáncias económicas decidiu-se desenvolver har- 
móniosamente estas directrizes, seni ainda dar peso definitivo a urna ou outra 
délas. As solugóes adoptadas téin carácter essencialuiente corporativo, por 
quanto elas foram tomadas depois da consultagáo, em sède corporativa, das 
categorías productivas interessadas.
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Julgou-se, assilli, de utilizar o combu stível nacional, constituido pelo 
alcool etílico e metílico misturando-os coni a gazolina, na proporgáo do 80 % 
de gazolina e do 20 % de alcool. A mistura tem qualidades combustíveis ópti 
mas. Para tornar possível esta mescla, teve-se que pensar porém em acrescen- 
tar a produgáo das fábricas de alcool, as quais por sua vez requereram o in 
cremento da produgáo das beterrabas de agucar e bem assim do sorgo agu- 
carado. Estabeleceu-se porem que para a produgáo de maior alcoól necessàrio 
tém de servir aínda os vinlios de escussa graduatilo alcoólica deteriorados 
ou deterioráveis. O plano de produgáo de alcoól preve urna produgáo anual 
complexiva de 1.250.000 hectólitros de alcoól. Outros combustíveis dignos de 
consideragáo sao constituidos pelos hidrocarburos gasosos que se extraerá 
em algumas localidades do Reino, em Fontevivo, em Barigazza, Podenzano e 
Salsomaggiore, e que podem aproveitar e aproveitam ao abastecimento de 
combustíveis para os automeios das localidades finítimas. Além disso, teve 
se por fim de generalizar a introdugáo dos gasógenos de carváo vegetal para 
os autovehículos destinados ao transporte do público, decretando a obri 
gagáo de introduzi-los dentro do I o de Janeiro de 1938, e no mesmo tempo 
concedendo especiáis facilitagòes fiscais ás empresas em regra com esta 
prescrigáo.

Tem carácter mais importante a iniciativa da constituigáo duma in 
dùstria para a produgáo de gazolina sintética por meio da hidrogenagño dos 
lignitos e dos combustíveis líquidos de qualidades inferior (petróleos alba- 
neses). Feste intento constituiu-se (16 de fevereiro de 1936) a Azienda Na 
zionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) à qual participaran! os Ca 
rachos de Ferro do Estado, a A.G.I.P. e a Montecatini. A emissào da parte 
desta sociedade pública de obrigagòes para obter o necessàrio capitai de 
exercicio teve urna acolhida muito favorável da parte dos economizadores 
nacionais. Dois grandes estabelecimentos, um em Bari e outro em Liorne, 
se acham em actividade.

Afinal julgou-se ampliar as refinadas de bruto existentes e abrir outras 
mais. A isto providenciaran! a A.G.I.P. e também sociedades privadas. Há- 
-de se lembrar ainda que a Itàlia tende a se procurar o bruto necessàrio por 
meio de partecipagòes financeiras no estrangeiro. Entre elas, a mais impor 
tante é aquela dos nossos Caminhos de Ferro do Estado na Albania; mas 
temos também, através da A.G.I.P., interèsses na Eoménia e um direito 
especial de abastecimento, em consequéncia de transacgào pelo abandono da 
nossa participagáo financeira, das sociedades que exercem a exploragào dos 
petróleos do Irak.

2) Combustíveis fósseis. — A  situagào italiana no que diz respeito aos 
recursos carboníferos nào é das melhores, ainda assira é satisfactória quan-
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to à produçâo dos combusti veis líquidos. No actual estado das pesqui 
sas e considerando que a quantidade necessària de carváo continue na inedia 
actual, isto é era redor dos 12 milhoes de toneladas de carváo por ano, júlga 
se que para 1941 a Itália há-de poder suprir coin a produçâo interna além 
duma terça parte das suas necessidades annuais.

Por isto se prevé que terenios de continuar importando carvóes apre 
ciados para usos determinados, em quanto pelas instalaçoes fixas, pela pro 
duçâo, nos tornos de aquecimento das fábricas de aço e nas ferrarías, nas 
grandes installasses de aquecimento, nas centrais termoeléctricas, nos fornos 
rotativos para cimento, nas installaçôes da indùstria vidreira, manufactu- 
reira, alimenticia, etc. há-de encontrar utilizaçâo óptima o. carváo nacional.

As duas melhores fontes italianas de carváo sao constituidas pelas mi 
nas da Arsa na Istria, que já produzem um milháo de toneladas de car 
váo por ano e que, através da exploraçâo de outras minas das que se leva- 
ram a efeito as sondagens, se prevé que para 1944 darâo mais um milháo de 
toneladas de carváo por ano. Na Sardenha, em redor da zona de Bacu Abis 
abriram-se com ritmo acelerado novos poços, pondo-a em condiçâo de pro- 
duzir no ano corrente um milháo de toneladas de carváo, em quanto por 
meio da abertura de novos poços em Serbariu em 1939-40 a Sardenha poderá 
mais que duplicar a referida produçâo actual de carváo. Por isto pode ter-se 
por certo que entre 1940-41 a Itália sem dúvida terá garantida a produçâo 
duma terça parte dos combustíveis fósseis necessarios.

Providenciaram este incremento da produçâo carbonífera italiana e se- 
guem providenciando-o a Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) constituida 
a inda em 1935, e que é urna sociedade ppblica (por decreto de 21 de dezem- 
bro de 1937, o capital desta sociedade foi aumentado de 100 milhoes a 160 
milhoes de liras).

3) Industria eléctrica. — No sector das forças hidráulicas a natureza 
foi menos avarenta para coni a Itália do que com os ou tros recursos ener 
géticos.

Pelo contràrio, pode dizer-se que, com urna abundante dotaçào de capa- 
cidade de desenvolvimento da energia eléctrica, deu-lhe à Itália aquilo que, 
com urna imagem elegante, chama-se o carváo branco, a firn de lhe permitir 
um pròprio ‘aparelho industrial. Muito satisfactorio foi nos últimos anos o 
desenvolvimento da indùstria eléctrica, e éste desenvolvimento foi consen 
tido pela exploraçâo das energías hidráulicas, pois a parte da porcentagem 
da produçâo da energia das centrais termoeléctricas, que ainda em 1926 fora 
do 4,2 %, foi deminuindo logo por graus até 2,4 % em 1936. Esta deminuiçâo 
de porcentagem explica-se sobretudo pelo aumento da produçâo da energia 
idroeléctrica.
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Eis aqui como desenvolveu-se nos anos recentes a producaci de energia
h r in o  n n  T - fA l ío  . ®  'eléctrica na Italia :

Producáo total de energía eléctrica
(em milhòes de kwh.)

1920 0.090 1932 10.013
1927 7.459 1933 11.002
1928 8.742 1934 11.184
1929 9.0S2 1935 13.188
1930 10.030 1930 13.989
1931 9.900 1937' 15.000

Aos fins do desenvolvimento dos planos autárquicos calculou-se
<ie resultar necessita estabelecer novas installagòes por alguns biliòes

, ,  , ”  -1 «'lai {lamento cía producáo se nao opóem
dificu Ida des técnicas, só liá-de terse presente a necessidade de capitais. 
i a-rece que, nmn primeiro tempo, procurar se á vencer estas dificuldades 
recorrendo embora numa medida maior à energia termoeléctrica por meio 
da exploradlo no mesmo lugar dos carvoes pobres.

Lembrar-se-á a-pesar disto, conforme urna avaliagáo do servivo hidro 
gráfico do Ministerio das Obras Públicas e da Unido Nacional Fascista 
Industrias Eléctricas, a energia hidráulica, susceptível de exploracào in 
dustrial, e de 31,9 mil milhòes de kwh., isto é mais do dobro daquela pro 
duzida actualmente. A necessidade do incremento da p rod u jo  idroeléctrica 
e aqueta da sua melhor utilizadlo afim da completa realiza rao das exteén- 
cías autárquicas tem revelado urna quantidade tal de problemas particulares 
inherentes ao abastecimento e ao transporte da mesma energia, que de- 
mostram a impossibilidade da sua so lu to , no quadro da actividade parti 
cular de cada urna das sociedades productoras, nao obstante serení algumas 
délas, como a Edison, notávelmente extensas. Quer dizer que se revelou a 
necessidade duina estréita colaborado entre todas as empresas productoras 
de energia eléctrica, e para realizar éste propósito providenciou-se para a 
constituido dum organismo feito expressamente, cu,jo capital foi assegurado 
por todas as empresas eléctricas de iniciativa privada, na mesma aliquota 
do capital de cada urna. Este organismo é a Companhia Nacional Empresas 
Eléctricas. 1

Os fins e as fungòes déste organismo característico se encontrara defi 
nidos no artigo 2o do Etatuto constitutivo, que é do teor seguinte •

. “ A Sociedade tem por firn essencial o de resolver prévios os'eventuais 
a cor dos do caso eom o Estado, aquéles problemas concernentes directa e 
indirectamente à indùstria da produco e distribuigào de energia eléctrica.
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A autarquía para o ferro : antes dos planos autárquicos-. 1/3 minerais nació- 
nais, 2/3 çocata (1/3 nacional, 1/3 estrangeira) ; depois de realizados os 
planos autárquicos : 2/3 minerais (1/3 nacionais, 1/3 estrangeiros) e 1/3 çocata

nacional.
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que por interessar à Nagào podein esorbitar da potencialidade economica 
ou do campo de acgào de cada urna das empresas eléctricas italianas.

Cabem pois no firn social, indicativamente e sem prejuizo da sua ge 
neralidade :

a) a construgào e o exercício, directos e indirectos, de grandes linhas 
eléctricas de alta tensào, aptas para permitir em casos excepcionais a troca 
de notàveis quantidades de energia eléctrica entre determinadas regiòes da 
Itália ;

1¡) a valorizadlo e utilizagáo directa e indirecta da energia eléctrica 
estacional e de residuo para a produgáo de ulteriores quantidades daqueles 
produtos que interessam a autarquía da Nagào e o seu progrèsso agricola e 
industriai ;

c) a construgào e o exercício de installagòes para a produgào e distri- 
buigào de energia eléctrica no territòrio da Àfrica Orientai Italiana, e a 
averiguagào das possibilidades hidroeléctricas actuáis e futuras, no mesmo 
territòrio ;

d) o estudo e a resolugao dos problemas inherentes à melhor explo- 
ragào dos combustiveis nacionais, mesmo sem produgào de energia eléctrica ;

e) em geral, o estudo e a eventual resolugào pràtica daqueles proble 
mas de interèsse nacional, os quais, no campo da produgào e utilizagào em 
grande da energia eléctrica, forem presentados à Sociedade pelas competen 
tes autoridades governativas. »

4) Ferro e ago. - -  « O nosso patrimònio de minerais ferríferos é rela 
tivamente modesto em comparagáo dos patrimonios de outras Nagòes, mas 
é suficiente ás nossas necessidades por um largo período de anos, ainda no 
caso que se redobrasse, como ter-se-á de redobra-la, a produgào actual ». As 
sim disse Mussolini no seu discurso na Assembleia das Corporales de 15 de 

maio de 1937.
Quer dizer, em substancia, que a nossa actual posigào na produgào do 

ferro é autárquica, isto é, pode ser independente da importagào do estran- 
geiro. Ainda assim na fase actual, embora a produgào dos minerais de ferro 
quasi redobrou de 1935 a 1937 (produgào: 1934, 502.000 toneladas, 1935, 
569.000 ; 1936, 825.000 ; 1937, 960.000 ; além das pirites de ferro : 812.000 to 
neladas em 1934; 833.000 em 1935; 865.000 em 1936; 900.000 em 1937) fic» 
urna margena passiva de importagòes do estrangeiro, importagào que até 
agora desenvolvia-se em gocatas.

Està-se pois efectuando um reviramento da situagào de produgào da 
nossa siderurgia, desde que precedentemente, em proporgóes aproximativas, 
a siderurgia nacional recorria por dois tergos às gocatas (um tergo nacionais,
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um terso estraugeiras) e por um tergo aos minerais nacionais, em quanto 
agora em vez, por efeito das modilicagóos em curso, as proporgoes serüo de 
dois tergos de minerais (um tergo nacionais, um tergo estrangeiros) e um 
tergo de gocatas nacionais. A importagáo do mineral estrangeiro está desti 
nada a deminuir progressivamente.

Esta transformagáo de combinagdes productivas precisou dama modifi- 
cagüo na estructura das industrias e duma amplificagáo das installagoes 
pois que « é oportuno e útil, a todos efeitos, que a siderurgia do ago, a 
partir do mineral, se ache concentrada em grandes unidades que permitam 
a produgfio em inassa coin installagoes a ciclo integral próprias para segurar 
a produgáo do coque, do ferro fundido e do ago, aproveitando todas as dispo 
nibilidades técnicas e explorando até o máximo todos os sub'-productos » (i).

Para a rea li zaga o déste programa, tornaram-se necessários meios finan 
ceiros adequados, que se obtiveram através do Instituto de Reconstrugfio 

. Industrial.
A relativa operagáo tica explicada assim no relatório do exercício de 

1937 do Conselho de Administragáo do pròprio Instituto : « A emissáo das 
obrigagoes Iri-ferro precede o novo arranjo técnico que vai-se dando a esta 
indústria. Eia teve o finí de fornecer ós meios financeiros necessários para 
actuar urna profunda reforma num sector vastissimo da Indùstria siderúrgica 
italiana, conforme á nova diregfio exigida pelas superiores necessidades da 
seguranga do país e da autarquia económica. A reforma representa dum 
modo concreto a realizagáo do plano autárquico votado pela competente Oor- 
poragáo no sector siderúrgico, na cuja base está previsto que urna metade 
mais ou menos da produgáo de ago do país liá-de obter-se com installagoes 
de ciclo integral, a comegar do mineral antes que das gocatas. Por necessi 
dades de coisas e considerada ainda a importancia dos capitais necessários, 
a reforma realizar-se-á essencialmente por parte das administragoes das quais 
a I.It.l. tinlia a conferencia. Por consequéncia a responsabilidade da actúa- 
gao do plano autárquico néste sector vem a centralizar se no novo organismo 
que a I.It.l. criou expressamente : a Finsider, com um capital accionário 
de L. 900.000.000, em correspondencia do qual emitiu-se o empréstimo de 
julho de 1937. A Finsider, à qual foi transferida a Conferencia da Uva, da 
Terni, da Dalmine e das Fábricas de ago de Cornigliano, trabalha para a 
actuagào das grandiosas installagoes exigidas pela transformagáo do ciclo 
productivo. Há-de se entender que a reforma actuar-se-á sem dúvida nos 
tempos previstos pelo plano autárquico. »

5) Outros minerais metálicos. — Afirn de encaminhar a indùstria 
para a exploragáo das possibilidades dos recursos das minas italianas de

(1) Ze n o n e  Be x i n i  : A  siderurgia, em Politica Sociale, novembre de 1937.
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ininerais metálicos, a fini de estimular néste sector a realizado da autár- 
quia-, precisaram, considerada a situagao particularmente pouco afortunada 
da Itália, providencias de carácter especial. Quer dizer urna traballiosa polí 
tica de pesquisas e de experiencias que nao teña podido ser desenvolvida por 
empresas de carácter privado, no entanto que por outro lado o sistema das 
subvengòes e dos subsidios a empresas privadas no intuito de egualar os 
cusios teña oferecido nao poucos inconvenientes e perigos

Por isso fundou-se em 1935 a Azienda Minerali Metallici Italiani (A. 
M. M. I.) que desfruta de contribuigóes estadais, á qual confiou-se a delicada 
tarefa da direcgào técnico-económica das actividades de exploragào. Em 
relagào coni a actividade até agora desenvolvida, as prospectivas da producilo 
italiana neste sector tornaram-se milito mais favoràveis. A situarlo assilli 
corno agora se apresenta, tindo em conta os trabadlos em curso pela reali- 
zagào dos planos autárquicos neste sector, é a seguiate :

a) Pelo zinco a produrlo interna excede as necessidades nacionais, 
pelo chumbo em vez, è ainda insufficiente. Para alcangar a autarquía para o 
chumbo, hào-de pòr-se em efficiéncia maior as minas toscanas e sardas 
assim que desta maior exploragào derivará urna maior produgào de chumbo, 
aumentando ainda a do zinco. Por isto o plano autárquico déste sector 
prevé urna nova utilizagào gradual das minas, afim de encontrar, paralle 
lamente à maior extragfio dos dois metáis, uni maior desemboco do zinco 
no estrangeiro. Pela prata, que se-nào produze ainda no nivel das necessi 
dades nacionais, ter-se-à um aumento de produgào coni o aumento da pro- 
dugào do chumbo e no entanto se estuo recomegando os trabalhos de esplo- 
ragào das minas argentíferas do Sarrabus na Sardenha, abandonadas há mais 
de cincoenta anos. A produgào de cámbio, que fica ligada coni a produgào 
do zinco, jà  é bastante para as necessidades do país.

Ilá-de precisar-se que a produgào de chumbo, que em 1935 foi de 3(5.000 
toneladas, em 1937 foi de 39.000 toneladas, e a do zinco foi respectivamente 
de 20.000 e de 37.000 toneladas.

b) Estanho, níquel, cobalto. — Pelo estanho julgou-se por em efieéncia 
logo as minas de Monte Valerio (na provincia de Liorne) e a de Canale 
Luri na Sardenha. As installagoes de Monte Valério já funcionara e dào 
um produto de teor elevado que pode emparelhar os tipos normáis do mer 
cado internacional. Pelo tanto reduziu-se, e reduzir-se-á mais ainda quando 
ficará comprida a realizagáo do plano autárquico respectivo, a nossa dipen 
déncia do estrangeiro, que antes era absoluta.

As prospectivas pela produgào de níquel sao confortantes; de facto, da 
parte da A.M.M.I. está-se a iniciar a exploragào das pirotinas niquelíferas 
do Piemonte e dos íiloes niqueliocobaltiferos da Sardenha. As installagoes
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necessárias estuo em bom ponto e julga-se que, urna vez ultimados os tra- 
Pathos, se há-de poder realizar o abastecimento nacional de níquel e de 

cobalto.
c) Antimònio, mercùrio. — Coni a reabertura das vellias minas de 

Rosia (na provincia de Siena), coni o mellioramento das installagóes das 
minas de Rio Danza (Trentino) e coni novos desenvolvimentos de pesquisas 
das minas sardas, encamiuliou-se a produrlo nacional de antimònio para a 
autarquía, ao menos por quanto diz respeito aos consumos normáis. A pro- 
dueño nacional do mercùrio, que se extrae das minas do Monte Andata e 
da mina de propriedade do Estado de Idria (Gorizia) excede de modo 
sensível as necessidades nacionais, tanto que resulta possível urna consi- 
derável exportagño. A produgño déste mineral foi de 4-11 toneladas em 1934, 
de 950 toneladas em 1935, de 1470 toneladas em 1930 e de 2280 toneladas 

em 1937.
d) Cobre. — Muito escassas sao as possibilidades de incremento da 

produgño nacional de cobre, aínda que se esteja procedendo coni aiacridade à 
exploragño dalgumas minas sardas. Em linha autárquica julgou-se pois pro 
curar os métodos de substituigño dos usos do cobre por meio de outros 
metáis nacionais, especialmente zinco e aluminio, e poupar o consumo do 
cobre em alguns sectores. Por exemplo, o consumo de sulfato de cobre pela 
agricultura. Conforme as experiencias realizadas na R. Estagao Enologica 
de Aste foi averiguado de modo seguro que, coni usar uní anticriptogámico 
preparado para a mesma, resultaría possível reduzir de 30.000 a 5.000 tone 
ladas as necessidades de cobre para a agricoltura italiana.

e) Aluminio. — Exquisitamente « autárquico » é em vez o aluminio 
que se extrae da bauxite, que a Itália produze em abundancia, e pela apii- 
cagao da energia eléctrica, cuja situagño é, como temos visto, muito satisfac 
toria. O passo percorrido néste sector foi mais que notável. De facto precisa 
se lembrar que foi Mussolini que em 1937 quiz que o nosso país emancipara-se 
da importa gao desse metal. Entño a produgño, que era só de 3.000 toneladas, 
tem progredido assim : 7.000 toneladas em 1929; 13.000 ton. em 1934; 14.000 
em 1935; 10.000 em 1930; 23.000 em 1937, e julga-se que urna vez cumpndo o 
plano autárquico, eia será de 40.000 toneladas, de modo que a Itália resul 
tará sendo o terceiro productor mundial de aluminio, depois dos Estados 
Unidos e da Alemanha. Repetimos que nño liá obstáculos para esta expansivo, 
porque os depósitos italianos de bauxite e de leucite sao ¡Ilimitados.

Outro metal de que a Itália se acha abastecida abundantemente, em 
quanto os depósitos relativos sao pràticamente inesgotáveis, é o magnèsio. 
O magnèsio, disse Mussolini, pode tornar se um metal típicamente italiano.
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6) Filtras téxteis. —  È neste sector industrial, de muito notável extensáo, 
que interviram nos anos recentes as madores transformagoes, em vista das 
realizagóes autárquicas. A exposigáo do Téxtil Nacional, que se reali/,on 
em Roma no outono de 1937, demostrou mesmo aos profanos a profundidade 
destas transformagoes.

No entanto precisa considerar que a industria téxtil italiana, no sen 
complexo e durante muito tempo, realizou, cumplidamente em alguns ramos, 
menos cumplidamente em outros, urna forma particular de autarquía, a autar 
quía da moéda, por quanto com os produtos exportados estas industrias 
conseguíam urna grande parte dos meios para se abastecer das matérias- 
primas necessárias. Ainda assim, tendo em conta- os presentes ramos do 
consumo mundial e a tendencia de todos os assim chamados países novos 
para installar próprias industrias téxteis, julgou-se necessàrio e oportuno 
perseguii- a autosuficiencia productiva interna, num sentido estreno através 
da utilizarlo de fibras téxteis de produrlo interna, on por meio da limi- 
tagño das importares do estrangeiro, sem que a-pesar disto ficassem preju- 
dicadas as possibilidades da nossa exportagáo, que se impós até nos mais 
longínquos mercados pela bondade e a perl'eigoa mento dos produtos.

Dada a referida estructura desta indùstria, a sua importancia no sistema 
industriai italiano e a cristallizagáo dos gostos dos consumidores, a inter- 
vengáo política teve de ser mais incisiva e decidida do que em outros sec 
tores. Para dar uni trago do desvelo dos orgàos políticos neste campo, citamos 
estas declaragòes do Ministro Secretòrio do Partido na Assembleia de Forlì 
para o Téxtil Nacional no outono de 1936:

« Preposto que a nossa Assembleia, assentada sòbre bases corporativas, 
consentiu-nos a visào panoràmica e totalitària do sector da producilo do 
Téxtil e que sao evidentes as possibilidades do emprego em vasta escala das 
fibras téxteis nacionais e do sen largo consumo, declaro que atribuo a 
máxima importancia aos acòrdos estabelecidos em sède corporativa, acórdos 
que tornar-se-íío immediatamente executivos. Pela necessària graduagáo dos 
tempos e das fases técnico-económicas, eu aceito o principio da produgáo de 
téxteis mistos, mas exeluo na forma mais taxativa que se nao possa cliegar á 
fabricagño de tecidos absolutamente novos que tenliam as suas próprias ca 
racterísticas e representem urna criag.áo da indùstria italiana. 15 éste o 
fini a que temos de m irar». Além disso, ele reafirmou : « 12 desnecessário 
que eu faga a lista das fibras nacionais já comprobadas pela vossa expe- 
riéneia. Fica estabelecido que a produgáo do cánhamo, que o Duce pos na 
ordem do dia, liá-de de desenvolver até o máximo posto que a sua colocagáo 
na Itália e no estrangeiro é agora coisa segura.

A produgáo da seda natural se acha já em acréscimo ; com a conquista
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do Impèrio, o problema da là e do algodào, dadas as culturas e os imeusos 
rebanlios que eu vi coni os meus próprios olhos, jà nào é para uós um pro 
blema exclusivo de comércio estrangeiro. Para com èstes dois produtos 
hào-de convergir os nossos ésforgos ».

Num rápido resumo, a situagào da indùstria téxtil, sob o ponto de 
vista autàrquico, é a seguinte: a) indùstria sèrica : autarquía absoluta. 
Mas o desvelo do Govèrno e dos orgàos corporativos teve que se dirigir para 
activar de novo e sustentar a produgào dos casillos e logo a dos fiados e 
dos tecidos, e, através de métodos de política comercial, para estimular a 
exportagào. h) Indùstria alrjodoeira: depende do estrangeiro pela impor- 
tagào essencial, aquela da matèria-prima. Abstraindo das possibilidades de 
produgào do Impèrio, a capacidade de produgào interna de algodào è muito 
escussa (uns 4 milhóes de kgs., por elevar a 15-20 milhóes de kgs. seni, nào 
obstante, estòrvo das mais culturas). Por isto a solugào ueste sector do pro 
blema autàrquico em seguida demonstrou-se consistir na fabricagào dum 
téxtil nacional pelo qual puderam usar-se numa medida muito maior as 
fibras téxteis que se conseguem no interior. E isto jà se fez. Foi, por isto. 
introduzida na fabricagào dos tecidos de algodào a utilizagào de fibras de 
cánhamo (que è de produgào tipicamente italiana) na medida, em 1936, de 5 
milhoes de kgs. de fioco de cánhamo (que correspondem a 7 milhóes e meio 
de kgs. de cánhamo) e aquela das fibras artificiáis em particular do fioco 
de raion na medida, em 19.36, de 30 milhóes de kgs. Os planos autárquicos 
prevèm urna maior utilizagào destas duas fibras, para porcentagens muito 
mais sensiveis. c) Indùstria lanar: até agora dependen em parte prepon 
derante da importagào de matèria-prima estrangeira. O problema autàr 
quico ueste sector parece pelo mesmo consideràvelinente difícil de resolver. 
Ainda assim, a industria o empreendeu com alacridade e com a firme deter- 
minagào de alcangar a viteria. Antes de tudo estimulando o incremento do 
patrimònio ovelhum nacional por meio da estabilidade dos pregos da là (e 
os resultados conseguidos sào tào consideráveis que em dois anos o patrimonio 
ovelhum nacional aumentou de 30 %) e logo por meio da pesquisa de par 
ticulares méselas de fibras artificiáis ou nacionais. Assim tambem a indùstria 
lanar comegou a absorver importantes quantidades de fioco de raion, llá 
logo, os produtos sintéticos semelhantes à là, em particular o lanital, o 
cisalfa, o sniabeta. Especial importáncia tem o lanital, devido a um genial 
invento italiano, que se baseia na exploragào da caseina, d) Pelo que diz 
respeito ao sector do cánhamo a situagào fica perfeitamente autárquica e per 
mite, como já se viu, largas utilizagóes em qualidade de sucedáneo, além 
duma boa exportagào. Deficiente, pelo contràrio, desde o ponto de vista 
autàrquico, é a situagào da indùstria da juta; porém,'se procura remedia-la
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por meio da substituigáo de fibras especiáis de possível produgño interna, 
como as da giesta e do esparto. Pelo que diz respeito ñs fibras artificiáis, 
a situagáo industrial italiana 6 urna das melhores e os progressos que se 
realizaram neste sector nos últimos anos foram enormes. Basta dizer que a 
produgño italiana de fibras téxteis artificiáis (raion e fioco de raion) teve 
nos anos recentes o desenvolvimento seguiate: 1929, 34.000 toneladas; 1934, 
51.000; 1935, 72.000; 1936, 92.000; 1937, 125.000. A indùstria italiana das 
fibras téxteis artificiáis é a primeira exportadora do mundo.

Porém, desde o ponto de vista autárquico, ha ainda para esta industria o 
inconveniente da matéria-prima essencial que procede do estrangeiro. Se 
está procurando remediar a isto por meio da constituigño, duma indùstria 
nacional de celuloso, como ver-se-á no parágrafo seguinte.

7) O problema da celulose. — A indùstria das fibras téxteis artificiáis, 
a indùstria do papel, e a indùstria dos explosivos, para citar as maiores, 
estuo atadas à produgño da celulose, pelo que temos sido e ainda somos 
tributários do estrangeiro. No discurso na Asseinbleia das Corporagoes de 
inaio de 1936, o Chefe do Govèrno disse que « é possível e, por isso, bá de se 
reduzir a zero a importagfio da celulose ». Técnicos de fama mundial já 
tém comprobado que encontrar novas fontes de celulose além das tradicio- 
nais, particularmente as coniferas nórdicas, corresponde a urna necessidade 
efectiva da. economia mundial, que ir-se-á tornando sempre mais urgente, dado 
que no espago de vinte e cinco anos as necessidades de celulose aumentou-se 
de 60 vezes, determinando dilatadas rogas e pelo mesmo um progressivo 
esgotamento das provisoes. Por isto os passos que a Itália segue dando 
neste sector adeanta, mini certo sentido, as que seráo, num próximo futuro, 
as tendencias da indùstria mundial. Ainda em Junho de 1935, foi consti 
tuido o Instituto Nacional da Celulose, constituido sobre a proposta e por 
iniciativa da Corporagño pelo Papel e Imprensa e a éste Instituto confiou-se a 
tarefa de estudar os processes de utilizagño de matérias-primas nacionais 
para a produgño de celulose. Os resultados experimentáis até agora alcangados 
sao satisfactorios, tanto que já se passou da fase de pesquisas e de expe 
riencias á fase pròpriamente industrial. Para a produgño de celulose nobre, 
que é a matèria-prima da indùstria das fibras (téxteis artificiáis, foi de 
momostrado que pode explorar-se a cana comuni (anuido donax) e já exten- 
sóes de terra ficam destinadas a esta cultura.

Pelas mais qualidades de celulose pensou-se na exploragáo da pallia 
de trigo, da palha de arroz, da canhamiga, do residuo de castanlio (residual 
de etracgño dos produtos taninosos) e do esparto líbico. Experiencias muito 
sérios demostraram a possibilidade económica e técnica do aproveitamento 
destas matérias-primas. Considera-se que num triénio realizar-se-áo as ins-
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tallagdes industriáis necessárias pela explorando destas matérias-primas e 
por isto, dentro de tal periódo, o problema da celulose poderá ser quasi 
interamente resolvido.

8) O sector agricolo. — Sempre no discursó na Assembleia das Cor- 
paragñes do ano XV o Duce disse: « À agricultura italiana íica confiada a 
tarefa de darnos tudo que precisa as necessidades alimenticias da Xagáo ». 
Ora, tendo em conta que algumas iniciativas autárquicas, como a batalha 
do trigo, remontara ainda a muito tempo atrás (primavera de 1925), tendo 
em conta que, pelo progresso da técnica agrícola e pelo uso dos adubos quí 
micos, de liá tempo a agricultura italiana procurou-se urna situagáo muito 
melhor do que urna vez, pode julgar-se que a realizaba o da autarquía ueste 
sector nao há-de requerer grandes secrifícios e por isto nao resultará difícil, 
más se deve dizer que aínda os seguintes melliioramentos sao neeessarios :

Io) Sector zootécnico, precisa realizarem um incremento complexivo 
de 10 %, elevando o peso vivo do patrimònio zootécnico de quintáis 35,4 
milhñes a quintáis 38,7 milhdes e as medias disponibilidades forrageiras de 
quintáis 26S milbñes a quintáis 295 milhñes.

2o) Sector de avicultura : precisa segurar um incremento de mais de 
10 milhoes de aves para alcanzar a cobertura da relativa quantidade neces 
sària em carne e ovos.

3o) Sector do queijo : precisa realizar o acrescimento da produgño ao 
leite por um total de 400 mil hectolitros para ter a necessària cobertura da 
quantidade de manteiga indispensável.

4o) Sector leguminosas, precisa segurar um incremento de mais de 
300 mil quintáis de legumes secos.

5o) Para as batatas destinadas à alimentagño o incremento teria que 
ser de mais de 300 mil quintáis.

6o) Para o trigo é necessàrio estabelecer como media trienal as actuáis 
pontas de máxima colheita (de 70 a 80 milbñes de quintáis), langando máos 
eventualmente da formagño de 8 milbñes de provisñes nos anos cujas estagñes 
tiveram boin desenvolvirnento.

7o) Para o azeite alimenticio trata se de aumentar a produgáo do de 
azeitona na medida de 50 %.

8o) Para o milho e mais cereais menores — além de urna extensao de su 
perficie — ter-se-ia de cuidar o maior rendimento unitàrio (1).

9o) Além destes sectores luto-de ter-se presente as consideragñes pre 
cedentemente desenvolvidas a propósito da necessidade de matérias-primas

(1) Diñ o  Ga r d in i : O Partido e as Corporagòes pela indipendéneia económica - na 
Indipendéncia económica Italiana. - U. Hoepli Ed., 1937.
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para a fabricagño de fibras téxteis artificiáis nacionais, isto é a extensao da 
cultura da cana comuni, do sorgo azucarado, etc.

Aínda que em complexo estas exigencias resultam relevantes, podem ser 
satisfeitas. Técnicos eminentes, homens de govèrno, perfeitos conhecedores 
da técnica e da economia da agricultura italiana, tém afirmado e afirinam 
que nao bá obstáculos de carácter insuperaveis para o conseguimento dèstes 
alvos autárquicos. files mesmos precisam, porém, que o problema presen 
teniente nao é aquéle duina extensao das culturas, si beni aquéle duma 
intensificagáo na exploradlo das culturas existentes. Esta intensificagáo pro 
ductiva, no momento actual, nao manifesta obstáculos absolutos, poi pa 
recen! possivéis, em linha económica, incrementar a mfio de obra, os ado 
bos químicos e as melhoras das térras. Necessàriamente, dada a vastidáo 
dos programas em acca o, tornase necessària urna transformadlo técnica dos 
métodos de cultura, ou quanto menos um acentuado melhoramento das téo 
nicas actuáis.

Vistas separadamente na ordem acima exposta, as necessidades autár- 
quicas da agricultura parecem possam preencber-se do modo seguinte :

1) Para o sector zootécnico a principal necessidade é de aumentar a 
extensfio e o rendimento das culturas forrageiras. Há dilatadas extensóes ñas 
quais com urna estrumagáo melbor das actuáis culturas de prados podem 
obter-se produgdes muito maiores. Há outras zonas, especialmente no sul da 
Itália, ñas quais se torna necessàrio introduzir as ervas apropriadas ás par 
ticularidades do clima ; ''técnicos expelientes consideram que por meio da in 
trod u jo  em larga escala de erva médica poder-se-iam obter consideráveis 
proveitos. Pelo que diz respeito ao patrimònio zootécnico, especialmente bo 
vino, há-de ter-se presente um problema de natureza comercial que consiste 
no permitir urna vantajosa estabilidade de pregos ás carnes e ao leite. Por 
éste caminho enderegou-se, segundo as declaragñes do Ministro da Agricul 
tura na Cámara dos Deputados de 4 de margo, enderegou-se a acgáo do 
Govèrno.

2) Para o necessàrio melhoramento da produgáo de aves, o problema 
consiste em primeiro lugar mima selecgfio de ragas de modo que se guardem 
as melhores, logo num problema económico de difusáo da eriagáo familiar, 
aqui mesmo procurando chegar a urna organizagño do mercado que permita 
urna certa estabilidade de lucros.

Além disto, em linha autárquica, através da extensao da criágao do 
coelho, pode conseguir-se suprir em parte a deficiéncia nacional de carnes 
brancas.

3) A eficència autárquica no sector do queijo depende do incremento 
do patrimònio bovino nacional, mas, no que diz respeito a unía* utilizagfio
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mellior dos produtos do leite, considera se que eia possa obter-se por meio 
duma mais estreita política de conferencia dos pregos. T)e facto, assim opina 
o íiosso Ministro da Agricultura, quem no seu discurso na Cámara dos Depu- 
tados de 4 margo deste ano deciaron : « Desde o ponto de vista das impor- 
tagóes, aínda notáveis no sector da carne e das gorduras, bá-de impedir-se que 
desordenadas importagóes influam do modo desfavorável ñas produgóes, que 
devem-se alentar para preencher progressivamente o seu deficit. A  tal pro 
pósito, tenho de observar que precisamente neste sector, em que falta a di 
sciplina corporativa e consorcial, verificou-se uns dos costumados fenómenos 
de repentina e absurda queda dos pregos. Urna deminuigao razoável nos 
pregos da manteiga e dos queijos pode explicar-se e admitir, mas urna rc- 
dugfio súbita e violenta que cliega ao 40 % poe em luz urna deplorável des- 
ordem, à qual remediar-se-á solícitamente ».

4) O aumento na produgáo das leguminosas nao encontra diüculdades 
de nenhuma espécie, pois sobretudo pelo que concerne á produgáo dos feijóes, 
pelos que recorremos largamente as importagoes, pode aumentar-se a pro 
dugáo, sem substrair térras às mais culturas.

« Basta interpór o feijáo ñas fileiras do milho, sobre tudo onde éste se 
cultiva em térras vigosas e favorecidas pelas regas » (1).

5) Também o aumento da produgáo das batatas, que de resto se ex- 
portam abundantemente, especialmente as variedades témporas, nao en 
contra nenhum obstáculo.

6) Também o aumento da produgáo de trigo, como ensinam os resul 
tados da batalha do trigo, pode obter-se através dum maior rendimento mè 
dio na superficie já cultivada. Isto por meio duma mellior selecgáo das se- 
mentes, da sistematizagáo das térras e do uso dos adubos químicos.

7) Para o aumento da produgáo dos azeites de azeitona, o Govèrno já 
instituiu o concurso nacional da oliveira e destinou, sobre o fundo supletivo 
pelas melhoras de térras em setembro de 1937 de 3 milhoes de liras, a 
quantia de 40 milhoes de liras, para enxérto das oliveiras bravas (especial 
mente na Sardenka) e desenvolvimento da olivicultura.

« O deficit azeiteiro, disse o Ministro da Agricultura no referido dis 
curso, prestes será deminuido considerávelmente. O problema consiste aínda 
no boni traballio das azeitonas. De facto, no elaiopòlio consorctal de Sassari 
teve-se um rendimento de kgs. 19.73 quintáis de azeitonas, em quanto na pro 
vincia o rendimento mèdio foi de kgs. 13.98, isto è inferior de kgs. 5.75. Será 
proveitoso acrescentar que a despesa de traballio sustentada pelo elaiopòlio 
foi de L. 14.65 por quintal de azeitonas, em quanto antes os productores gas- 
tavain cerca de 20 liras ».

(1) Ar t ur o  Ma r e s c a l c h i: A Agricultura Italiana e a Autarquía, pag. 29.
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8) Também respeito à maior p rod u jo  de milho o problema é aquéle 
dum maior rendimento mèdio das superficies cultivadas; rendimento que, 
por ser actualmente de 9 quintáis por hectare, bastaria conseguir aumenta-lo 
a 11 quintáis. A  possibilidade de aumentar o rendimento unitàrio do milho, 
afirma o senador Marescalchi, existe e é segura.

9) Pelas necessidades das industrias téxteis temos visto ein precedencia 
até quais límites é possivel extender a cultura nacional de algodao. Urna ul 
terior extensfio é possivel dar à producilo do cánhamo, que no último trienio 
redobrou. Se tende, porém, a utilizar aínda outras plantas de fibras, quais a 
giesta o a rarnié (Bohemeria nivea). Pela producilo de celulose nobre para as 
industrias das fibras téxteis artificiáis, já se viu que introduziu-se a cultura 
da cana comuni, que fornece urna boa matèria-prima para fabricadlo da ce 
lulose nobre. Urna dilatada extensño de térras de melhora na baixa friulana, 
em Torre de Luino, foi destinada pela Snia Viscosa a esta cultura. Mas bous 
resuhados, experimentados pelo Laboratòrio de Industrias Agrícolas de .Mi 
llo , oferece a cultura do sorgo azucarado, que aclia na Italia cerras aptas 
para a sua difusáo. Esta planta oferece coni o seus caules cheios de puno azu 
carado urna matèria-prima conveniente para dar xaropes e, por formentagño 
e destiladlo, notáveis quantitades de alcool; com as suas sementes oferece um 
pasto excelente para gado; com as suas follias também urna boa forragem, e 
com o que fica dos seus caules depois de extraído o xarope azucarado, um ma 
terial de priineira ordem para tirar déla celulosa nobre ». Calcula-se que, exten- 
dendo esta cultura por 20 mil hectares de superficie, obter-se-ia meio milhfio 
de" quintáis de celulose, isto é o suficiente para arrostar as necessidades das 
fábricas de raion e de explosivos, c quasi meio milhfio de hectolitros de alcool 
com que exceder-se-ia a quantitude requerida como mínimo pelos planos au 
túrquicos.

(1) Ma r e s c a l c h i : Op. cit.
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C O M O  O RG AN IZA-SE A AUTARQUIA

Pelo que diz respeito às produçôes chaves, éste é, nas suas linhas esseu 
ciáis, o programa italiano de autárquia. O panorama porém nâo fica com 
pleto; ter-se-ia de aludir a todo o esforço organizador e productivo da in 
dùstria química, que desde já pode competir com ás maiores do estrangeiro 
pela fabricaçâo de todos os artigos da química que poderiamos dizer ordi- 
nários — desde os fertilizantes aos medicináis — em quanto vai encomi- 
nhando-se — em relaçâo a autárquia — pela produçâo daqueles produtos sin 
téticos, necessàri os para eneher as deficiencias italianas de algumas materias- 
primas.

Por exemplo um complexo industrial para produçâo de borracha sintética 
já foi criado. E foi previsto ainda o alargamento das installaçôes actuáis 
para a fabricaçâo das resinas sintéticas (baquelite, galalite, etc.) em quanto 
está a estudar mima escala sempre mais ampia a introduçâo do vidro, corno 
substituto, em muitos casos, dos metáis.

Até uni certo ponto, porém, chega-se a perceber que a autárquia nâo C 
só um problema de mobilizaçâo integral das forças productoras e de expío 
raçâo das matérias-primas pobres oferecidas pelo solo nacional, si bem e se- 
bretudo um problema de inventiva de novos usos, diferentes daqueles empre 
gados até agora, dos bens económicos existentes. Tal exigéncia poe problemas 
que impoem urna transformaçâo radical dos gostos dos consumidores.

Esta transformaçâo, por meio da incessante obra da propaganda autár- 
quica, já está em acto. Se tende a fazer consumir maiores quantidades de 
peixe para substituir o consumo de carnes, e desenvolver o consumo das con 
servas alimenticias das quais o solo da Pàtria fornece em abundáncia a maté 
ria-prima necessària, a poupar no máximo possivel o ferro ñas novas construc 
çôes, a divulgar o emprego de novos sintéticos.

Ainda assim, como determinadas quantidades de matérias-primas de que 
é falbo o solo nacional sempre hâo-de precisar ao consumo da Naçào, logo se 
providenciou a iniciar a exploraçâo — nas bases corporativas — dos recursos 
naturais do Impèrio Italiano da Etiòpia.
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A tal fini constituiram-se especiáis « companhias » por iniciativa da Con- 
federagào Fascista dos Industriáis, companhias nas qnais participam as so 
ciedades industriáis nacionais do respectivo ramo. Tais companhias sào as 
seguintes:

1) A  Companhia do algodào da Etiòpia. — Com capitai social inicial 
de 2 milhoes levado sucessivamente a. 14 è logo a 20. (Afim de desenvolver, 
disciplinar e valorizar a produgào do Algodào na Africa Orientai constituiu 
se, com decréto-lei de 7 de outubro de 1937, o Instituto do Algodào da 
Africa Italiana com um fondo de constituidlo de L. 25 milhoes, das quais a 
meitade é conferida pelo Estado e a outra meitade pelo Instituto Algodoeiro 
Italiano).

2) A  Companhia Fibra Téxteis-vegetais da Etiòpia.  — Constituida em 
Milfio, com capital inicial de 1 milhào, elevado a 20.

3) A Companhia Italiana Sementes e Frutos Oleosos. — Com capitai 
inicial de 500 mil liras, elevado logo a 2 milhoes.

4) A Companhia Etiópica para a Indùstria do Leite e derivados. — Cons 
tituida com un capital de 500 mil liras, elevado logo a 2 milhoes.

5) A Companhia Etiòpica para o traballio das carnes. — Con capital 
social inicial de 1 milhào, elevado a 20 milhoes.

6) A Companhia Cimentarías da Etiopia. — Capital inicial 10 milhoes 
elevado a 20 milhoes.

7) A Companhia Italiana de estudos e criagoes Zootécnicos nas co 
lónias. — Instituida com um capital social de 1 milhào, aumentado em julbo 
último a lo  milhoes.

8) A Companhia Taninos da Etiòpia. — Capital inicial de 1 milhào. 
elevado a 10 milhoes.

9) A Companhia pela Indùstria dos Tejólos na Etiòpia. — Com capital 
inicial de 3 milhoes, elevado a 30 milhoes.

10) A Companhia. das Peles cruas da Etiòpia. —  Com capital inicial 
de 3 milhoes, elevado a 20 milhoes.

11) A Companhia para esséncias lenhosas da Etiopia. — Capital ini 
cial de 1 milhào, elevado a 20 milhoes.

12) A Companhia Etiòpica Hiñerais « Co. Mi. N. A. ». — Capital 
inicial 20 milhoes, elevado a 50 milhoes.

13) A. S. A. Companhia Nacional Empresas Eléctricas da Etiòpia. — 
Com capital inicial de 2 milhoes, elevado a 100 milhoes.

14) A Agencia Consorcial de fornecimentos e Instai lagne.s Telegra- 
fónicos na A. O. I. — Constituiu-se afim de prover aos fornecimentos dos 
telefones do Impèrio, pondo ao dispor dos comitentes, orgáos do govèrno, o 
aparelho industrial das firmas participantes.
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15) O Conipanhia para a Flora Etiópica. — Constiti!in-se Milño entre 
60 Industrias químico-farmacéuticas, dos verniy.es, das essèncias e dos per 
fumes.

16) A Companhia Etiópica dos explosivos. — Assentou 1 milhño de 
capital. Tem o firn de constituir no pósto installagoes para a produrlo de ex 
plosivos, aproveitando as matérias-primas locáis.

17) A Companliia da Cerveja da Etiòpia. — Dispoe dum capital de 
500 mil liras que pode elevar se a 10 millioes.

Déste modo, o quadro do programa de independencia económica italiana 
fica completo. Falon-se de « planos » autárquicos, e fala-se aínda dum plano 
de autarquía italiano. A fini de que nao surjam confusóes, dada a abundancia 
do uso duina tal terminologia, precisa fazer algumas determinadles : Os 
planos italianos de autarquía sao planos, por quanto partindo da comparagáo 
entre as necesidades nacionais de certo produto e as capacidades da produgüo 
cousiderou-se quais novas aplicadles de capitais e de energia tornar-se-iam 
necessárias para preencber a desconformidade entre estas exigencias do con 
sumo e as capacidades productivas. Estudou-se pois técnicamente quanto 
tempo levaria para que estes novos complexos productivos teriam podido pór- 
-se em acgao e quando logo passaou-se a considerar a sua efectiva realizada« 
fizeram-se aproximagoes por menos ou por mais, de modo que estas novas 
formagoes industriáis possam beneficiar da elasticidade das condigoes va 
riáveis do mercado.

Quer dizer que os « planos » italianos de autarquía nao surgiram, clieios 
de abstracta bazofia, pelas lucubragóes dum consorcio de cerebros, mas pela 
paciente análise da realidade, considerada em todos os seus aspectos e em 
todos os seus factores, e estas análises foram levadas a efecto pelos produc 
tores interessados, todos éles — dadores de traballio, operários e técnicos — 
coligados ñas Corporagoes.

Logo, como veremos, as conclusóes as quais chegarain cada urna das Cor 
poragòes pelo pròprio sector foram harmonizadas com a discussilo geral e 
profundada de cada plano por parte da Junta Corporativa Central, que se 
tornou a Comissño Suprema da Autarquía.

Eis, por exemplo, a mogfio votada pela Corporagào da Madeira, que 
reuniu-se no Ministério das Corporagoes aos 20 e 21 de julilo de 1937:

« A Corporagào de Madeira, tendo examinada a relagáo apresentada pela 
Comi.ssño técnica-corporativa a firn de conseguir a autarquía no sector da 
produgáo da madeira, aprova-a e p5e em particular realce a necessidade:

1) que, afim do immediato inicio das realizagoes do plano autárquico, 
se dé execugáo ao programa já a provado pela Milicia Florestal dura nte o 
primeiro decenio;
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2) que se torneili cada vez mais intensos os métodos culturáis para o 
melhoramento das plantajes de alto fuste existentes ;

3) que se prove à transformado das matas para corte em matas para 
corte compostas e matas de alto fuste;

4) que ñas renovales das matas se dé preferencia as plantas resino 
sas e às espécies de mais rápido crescimento, aumentando, a arborizad« cam 
pestre coni lutilo! has apreciadas, mesmo ñas planicies, de modo particular 
com o choupo ;

5) que seja amparada a produdo nacional com nina adequada protegao 
aduaneira e facilitares ñas tarifas ferroviarias, afim de que sem extender 
o corte além das possibilidades técnicas das matas existentes, seja aumen 
tada a madeira de trábalho posta à disposigüo do mercado interno, dando 
outrossim continuidade à disciplina da importado, aínda no intuito de re 
guiar a distribuido no mercado interno e dar urna relativa estabilidade aos 
Presos das madeiras nacionais, premissa indispensável para um incremento 
permanente da mata;

6) que seja criado um Instituto experimental de madeira pela inte 
gral e mais racional utilizado o conservad« de todos os recursos madeira 
do país;

7) que afim de concretar as providencias tínanceiras e os completa- 
mentos técnicos, as contribuicòes extraordinarias de Institutos e categorías 
interessados, pagáveis ao Estado como integrado dos tributos governa ti vos, 
percebe-se a necessidade de constituir urna Commissüo intercorporativa com 
os representantes da Corporado da Madeira, do Papel e Imprensa, das Cons 
trugoes Edilícias, da Química, da Agua, gas e electricidade, dos produtos 
Téxteis, dos Ministérios da Agricultura e das Florestas, das Obras Públicas, 
das Finanzas e das Corporades, da Milicia Florestal, do Instituto Nacional 
de Celulose e o Papel e da Comissáo ».

E éis o comunicado da reuniáo conclusiva (21 de setembro; da Corporagáo 
da Metálurgica e da Mecánica :

« Depois dalgumas palavras de S. Ex.a o Ministro, quem reafirmou a 
importáncia dos trabalhos predispostos pelas diferentes Comissòes, o Vice 
Presidente cbamou a atengüo da Corporagáo sobre cada plano, precisando 
que os algarismos néles aprontados foram contidos em límites de absoluta 
certeza e que os estados foram completados tendo presente o actual apare 
linimento da Indùstria metalmecánica e as necessidades do Pais com reía gao 
ao desenvolvimento necessàrio da Economia.

A  Corporagáo iniciou logo o exame das conclusoes formuladas pela au 
tarquía no sector da produgño siderúrgica. O problema respectivo foi conside 
rado nao súmente como necessidade de aumentar até o máximo a exploragáo
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das materias-primas siderúrgicas nacionais, já em curso de actuagao, mais 
também como problema de pesquisa de menores necessidades de moédas e de 
custos mínimos de produgào, a fini de consentir quér o desenvolvimento da 
Indùstria mecánica e da exportadlo dos produtos mecánicos, a qual mais 
sempre válidamente poderá contribuir à autonomia da moéda de todo o sector 
siderúrgico-mecánico, quér a directa exportadlo dalgumas cotas e qualidades 
de producilo da mesrna indùstria siderúrgica. Coni este firn encarou-se a ine- 
vitável necessidade de chegar gradualmente a urna reforma parcial dos ciclos 
productivos e da estructura da indùstria nacional, no intuito de imprimir 
um notável impulso á siderurgia integral. Deste modo poderá alcanzar se um 
equilibrio maior entre o emprego dos recursos naturais (minerais, carváo, 
energia eléctrica) e o emprégo da zocata, obtendo assim urna elasticidade 
maior em face das variagóes dos mercados e das orientagóes gerais da política 
internacional no que diz respeito ás í'ontes de abastamento. Esta reforma 
exigirá quér a amplificagao e transformagño das installacóes de ciclo integral 
existentes actualmente, quéi- a consti-urlo de novos centros que respondem as 
devidas exigencias de ordem técnica e económica.

Passou-se logo a examinar o programa autárquico formulado pelos trans 
portes marítimos e as construgSes navais. O problema foi encarado desde o 
ponto de vista da necessidade de garantir, por meio da marinila de carga 
nacional, a seguranza dos transportes das matèrias-primas necessárias para a 
realizagño dos planos autárquicos em geral e do siderúrgico em particular. 
A Corpqragao examinou logo a urgencia de que a nossa marinila de carga se 
ache apparelhada, como tonelagem e tipo de navios, pelas necessidades actuáis 
e futuras, reafirmando a necessidade que se ponliam em actuagáo as providen 
cias há já tempo estudada pela Comissao Técnica Intercorporativa das Cons 
trugóes navais, a firn de por os estaleiros nacionais em condigno de prover as 
naves .precisadas pelos armadores aos pregos estrangeiros e para tornar pos- 
sível e conveniente aos armadores o exercicio das novas naves construidas 
nos estaleiros nacionais. Com referencia a isto, detenninou-se a maior tone 
lagem exigida pelos novos programas da siderúrgia ».

As conclusóes de todos estes trabalhos particulares foram submetidas á 
Comissao Corporativa Central, a qual examinou os programas de autarquía 
assim apresentados ñas suas particularidades técnicas, ñas suas exigencias 
financeiras, nos seus possíveis resultados económicos, ñas modificagóes de 
estructura que a sua realizagáo liá-de importar-no complexo do sistema eco 
nómico nacional. As reunióes de Comissao Corporativa Central para o estado 
dos planos autárquicos tiveram comego aos 11 de outubro e concluiram-se aos 
19 de outubro de 1937. ]STa Sessáo inaugural o Chefe do Govèrno, que presidia 
à reuniào, e que tomou parte ñas sucessivas reunióes, declarou : « que já era
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necessàrio fechar a fase preparatòria dos estudos e iniciar seni mais a con 
creta actuagáo dos diferentes planos ». Nesta mesata reuniào o Ministro das 
Corporales fez unta amito detalliada. relagáo sobre os problemas da autar 
quia vistos no seu conjunto. Desta relagào merecem ser lembradas as con 
clusòes que indicam a acgào por seguir pela actuagào do firn autàrquico. 
Estes rumos essenciais sao os seguintes :

— racional intensào e amplificagào de superficie para as suas produgòes ;
— facilitares fiscais, administrativas, crediticias ;
— concessào de premios e em alguns casos subvengòes para novas instal- 

lagòes declaradas necessárias;
- -  garantía pela venda no interior de certos produtos dos quais se 

exige o aumento da produgào (por esemplo resinas sintéticas, aluminio) 
em substituigáo de metáis de importagào;

— revisan dalgumas posigòes alfandegueiras e, se preciso fòr, dalguns 
vínculos derivantes de tratados comerciáis;

— constituigào de reservas por alguns produtos na. espera de poder 
realizar as installagòes para produgòes autárquicas totais ou parciais.

— instituigño eventual de institutos para o disciplinamento e a coordi 
nagào de empresas destinadas a certas produgòes contempladas nos planos 
autárquicos ;

— potenciagfio dalguns servigos técnicos ministeriais que o desenvolvi- 
mento dos planos productivos exige lógicamente;

— desen voi vimento de servigos culturáis escolares e de cursos de pre- 
paragüo profissionai pelo aumento dos quadros dirigentes e sobretodo das 
mestrangas especializadas assim pela agricultura que pela indùstria, a fim 
de que o exército do traballio resulte completo e adestrado na sua formagli o 
orgánica.

Ñas sucessivas sessòes a comissño Corporativa Central examinou a parte 
os problemas relativos ao ramo productivo de cada corporagño. Neste exame 
interviram os representantes das diversas Confederagoes sindicáis, os téc 
nicos da Administragño pública e o mesmo Chefe do Govèrno, de modo 
que os planos elaborados particularmente por cada corporagño foram exa 
minados e discutidos ñas suas relagòes com a economia geral do país. Na 
sessño conclusiva de 19 de outubro o Chefe do Govèrno fez relevar justamente 
que as discussoes efeituadas « tinham posto em luz a complexidade e in ter- 
dependéncia dos fenómenos económicos, dos quais resultou a necessidade 
que os problemas autárquicos foram estudados, resolvidos e actuados se- 
guindo o principio da mais eslreita unitariedade ».

Déstes trabalhos saiu porém urna conclusilo muito importante, e tal 
que demostra o comego da normalizagño das finalidades autárquicas na
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vida económica do país e o profundo interèsse político à sua realiza gao, isto é 
a constituigño da Comissáo Suprema da Autarquía. Eia será constituida pela 
Comissáo Corporativa Central integrada com os técnicos que tomara m parte 
na sessño de outubro de 1937 e com os directores dos principáis jomáis 
cotidianos italianos. Este consel’no reunir-se-á pelo menos duas vezes por 
ano « para examinar os problemas realizados, o que se fèz e o que se deveril 
que realizar ainda ». Com isto foi estabelecido claramente que o firn unitàrio 
dos programas de autarquía ter-se-á cada vez mais presente e que ao mesmo 
tempo nao se pouparíi esforgo algum para que tais programas encontrem a 
sua realizagáo.

Assim elaborou-se o plano da autarquía italiana, isto ,é, fixaram-se as 
directivas dentro das quais as indústrias, a agricultura e o comércio ita 
liano actualmente obram e traballiamo Este plano estabelece certas metas e 
precisa certos esforgos financeiros e certos incrementos de trabalho, que 
poderiam despertar liesitagóes e preocupagñes se nao fossem destinados a se 
realizar sob o aguilháo do Estado e dentro do ámbito equilibrante do sistema 
corporativo fascista.

O edificio autárquico-italiano já està em curso de construgáo. Para 
suprir as necessidades flnanceiras que èie condiciona e exige se acha habili 
tada a organizagáo financeira e crediticia do país por quanto foi dentro das 
possiblidades de tal organizagáo que foram estabelecidos os planos relativos.

Foi já notado que os Estados autoritários tém, com os seus sistemas de 
direcgño da economia, maiores capacidades que os outros na utilizagáo in 
tegral da economia nacional. Desta mobilizagáo descem, em linha natural o 
lógica, urna mais completa utilizagáo do capital nacional e a exploragáo de 
largas massas de trabalhadores, os quais no sistema da economia liberal 
achar-se-iam condenados a cruzar perenemente os bragos em nome das defi- 

4? ciencias naturais do país.
Desta maior utilizagáo do capital e do trabalho, sustentada por urna 

melhor organizagáo de técnica consegue num espago de tempo mais ou menos 
immediato urna maior riqueza nacional, e urna vez que o plano fique realizado 
urna maior produgáo de bens de consumo.

Por isto, quem condena a autarquía em nome do rebaixamento do teor 
de vida das populagóes operárias está destinado a receber, em breve, as 
mais absolutas desmentidas. Há-de acrescentar-se depois que, seja como fór, 
seria problemática urna conitontagáo entre uin teor de vida real e aquele 
que ter-se-ia podido efectuar dentro de determinadas condigoes (amplili - 
cagáo da colaboragáo, económica internacional, etc.), pois esta colaboracáo, 
que quem condena a autarquía no íntimo do seu coragáo augura vèr actuada 
por parte dos Estados autoritários, poderia, de facto, continuar a ser
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hostilizada, de modo positivo precisamente por aqueles Estados que ein talar 
parecem apregoa-la e defende-la.

Olliando, pelo mesrno, como dizia o nosso Machiavel, para a realidade 
efectiva das coisas e nao pelos sonhos abstractos dos economistas que pa 
recem por éles serení forjados a comprobar que a realidade social afasta-se 
do seu preciso quadro de hipotéticas afirmagoes e de dedugóes lógicas, o povu 
italiano compreende e percebe que a implantaba« do programa autárquico 
correspondía a urna necessidade histórica absoluta.

E por isto ele está prestes a aceitar completamente os sacrificios que 
ela exige, sabendo bem que é através déstes sacrificios que o potencial 
económico da nagño será posto em condigno de corresponder tota’ mente á 
eficiencia política e espiritual da Itália e que se no futuro ela se encontrasse 
aínda em frente ao ineluctável do facto guerra, ninguém, como fez em 1935 
o sinédrio ginebrino, poderia contar para quebrantarnos com urna pretensa 
« modéstia do nosso potencial industrial ».
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IV .

A AUTARQUIA E O  COM ERCIO C O M  O  ESTRANGEIRO

No discurso de Mussolini na Assembleia Geral das Corporales de 15- 
de maio de 1937, entre outras coisas se le: ... todos os grandes poros, com- 
preendidos neles os que detém colossais reservas de matérias-primas, ten- 
deram sempre e tendem para a autarquía, a quat —  diga-se entre parén- 
tese — nao deminue absolutamente, como demostrou-se, o volume dos in- 
tercámbios internacionais ».

Por tanto, nos seus efeitos últimos a autarquía nao está destinada a 
limitar os intercámbios internacionais e reduzi-los ao mínimo ; mas, ao. 
contràrio, está dirigida a trazer inesmo neste sector o necessàrio equilibrio. 
equilibrio entre as importares « vitáis » e aquelas de carácter menos ne 
cessário, equilibrio entre importares em geral, equilibrio ñas exportares 
eom relaro  às necessidades da economia nacional.

Já temos visto que a Itália foi urna das postremas N ares que recor 
reram às medidas restritivas dos intercámbios e temos visto que a esta 
decisáo èia chegou nao irreflectidamente si bem sob a pressáo das circum- 
stáncias, que sào mais fortes do que a sua vontade de colaborado. Para 
fazer referencia a exemplos concretos, eis como se repercutirán! no nosso- 
comércio de exportagao as providencias restritivas dos Estados Unidos, da 
Franga e da Inglaterra, adoptados, conforme temos visto, com antecipacao- 
respeito à nossa política de salvaguarda económica. Depois da tarifa adua 
neira de 1930 « algumas tradicionais exportares italianas sairam destroga- 
das : as nossas vendas de limóes, de améndoas, de luvas de pelica, entre- 

- 1929 e 1932, contraem-se de 80 %, os cliapóus de feltro recuam quasi de 
80 % » (1).

A política dos contingentes, adoptada primeiramente pela Franga em 
setembro de 1931, reduze no quadriénio 1931-1934 as nossas exportagoes de 
carnes preparadas e de queijos de 70 %, de pessegos e damascos do 90 %. 
aquelas de tecidos de là e de automóveis se reduze a quantias insignificantes...

(1) Discurso na Cítmara dos Deputados do Ministro dos Intercambios e as Moédas 
de 22 de margo de 1938.
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Aínda milito sensível foi o efeito da política, proteccionista inglesa ere 
consequéncia da cuja adopçâo as nossas exportaçôes paseare (de acórdo con, 
as estatísticas inglesas) de 15 milhóes de esterlinas ere 1931 e 9 millioes 
ere 1936.

Ç Estas liçôes da experiéncia sao demasiado vivas e vizinhas para que
se possam esquecer. Logo, tendo em conta o facto que as nossas exportaçôes 
nâo estilo alimentadas por materias-primas ou por manufactos de que a 
Itália seja exclusiva productora, ou o seja em condiçôes especiáis, o pro 
blema torna-se mais delicado. Por quanto providéncias restrictivas das nossas 
exportaçôes podem ser tomadas por todos os Estados quando oles julgaram- 
nas oportunas, sem por isso causar aquéle mal-estar económico que produ- 
ziria a inhibiçâo da importaçâo de artigos de maior necessidade.

Tendo presente por tanto estas comprobaçôes duma experiéncia desa- 
gradável, a única conclusño à qual, no terreno dos feitos podia-se cbegar, era 
aquela duma arrumaçâo autárquica da produçâo nacional, porque só diri- 
gindo déste modo as actividades productivas resultaría possível orientar a 
economía do país para urna certa estabilidade, aínda que esta fosse difícil 
e custosa de conseguir.

Mas, tendo segurados os elementos constitutivos desta estabilidade, e 
realizado por assiin dizer o esqueleto duma independencia essencial, fica a 
margera, agora na fase de actuaçâo, dos planes autárquicos, ou urna vez 
realizados os planos autárquicos, duma larga colaboraçâo comercial com o 
estrangeiro.

O problema ueste momento consiste pela Itália (cuja balança comercial 
aínda é passiva) em encontrar o meio para exportar mais. Mesmo exportar 
mais, a-pesar das medidas proteccionistas, das altas barreiras das prohi 
biçôes particulares e especiáis. A Itália, há que lembra-io, tem um excedente 
de máo-de-obra que tem a obrigaçâo de fazer trabalhar na Pátria e por 
isto mesmo éste excedente deve trabalhar pela exportaçâo.

O gran particular de eficiencia técnica e manual alcançado pela In 
dustria Italiana, na qual se perpetua o gôsto e a inventiva mesmo artística 
do nosso afamado arteziauismo médiéval consentent esta expansao do trabalbo 
italiano, aínda, além das fronteiras através dos resultados da sua produçâo.

Naturalmente, sabemos que quando se afirma a necessidade de maiores 
exportaçôes se cliega a admitir, só com isto, a necessidade de maiores im- 
portaçôes. Mas actualmente, a Itália, como temos dito, tem necessidade de 
nivelar com maiores exportaçôes as importaçôes excedentes. Aliás, a política 
comercial italiana, ainda no momento actual nada tem de exclusivo nem de 
antipáticamente restrictivo.

Conscientes das nossas possibilidades e das nossas necessidades de ex
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portadores, nós nao podemos pretender dos outros aquilo que nós nao que 
remos conceder. Deste parecer é o Ministro dos Intercambios e as Moédas, 
quer dizer quem dirige ueste tempo a política comercial italiana. No sen 
discurso no Senado de 6 de abril de 19.3S, ele afirmou : « E por outra parte 
nao temos que esquecer que nós precisamos absolutamente de exportar, que 
as nossas exportables sao • constituidas em p rop orlo  notável por produtos 
agrícolas e industriáis nao indispensáveis, e que toda acgño dirigida a ex 
cluir as mercadorias estrangeiras do nosso mercado provoca correspondentes 
reacgóes de parte dos países feridos ».

Espellio duma mesma atitude ideal, adiamos a seguiate afirmatjào 
do Ministro da Agricultura no discurso na Càmera dos Deputados 
de 4 de margo de 1938 : « A disciplina interna do mercado liá-de se pro 
curar com meios que favoregam o comércio estrangeiro pelos produtos expor- 
táveis, pois autarquía nao é sinónimo de economia fechada e o aumento dos 
intercambios com o estrangeiro é ao inesmo tempo coeñciente dum mador 
bem-estar e demonstragao da capacidade productiva ». De resto, quanto 
semelliantes afirmagóes correspondam a um principio que os nossos orgáos 
responsáveis tém presente de modo positivo o diz o numero dos acórdos 
comerciáis concluidos ou renovados ueste periodo.

Do discurso do Ministro dos Intercambios e as Moédas no Senado de Ó 
de abril de 1938, se deduze que a Dàlia estabeleciu acórdos satisfactorios 
coni a Grá-Brethanha, com Portugal, com a Bélgica, com a Holanda, com a 
Dinamarca e com os Países Escandinavos. Especiáis acórdos nos ligara 
coni a Jugoslàvia, pondo o scio ás melhoradas relagóes políticas; como 
tambein estuo destinados a se alargar os intercambios coni a Polònia, a 
Tchecoslováquia, a Grècia, a Bulgária e a Turquía com os quais vigorara 
acórdos satisfactórios. O acórdo comercial com a Franga, que se encontrava 
em negociagao no momento do discurso do Ministro, realizou-se poucos dias 
depois e comegou a ter vigor ao 1° de maio, despertando as mais favoráveis 
simpatías de parte das classes productoras interessadas dos dois países. 
Com aquéles países com os quais nao foram interrompidas as relagóes co 
merciáis por efeito das sangóes, quais a Alemanha, a Hungría, a Islándia e a 
Saiga, os acórdos funcionara com proveito recíproco e nao despertam preo- 
cupagao nenlmma. Com a Espanha nacional foram estabelecidos acórdos 

'baseados no principio da compensagáo, que julga-se lulo-de constituir a 
premissa para nina rápida e mais vasta colaboragfio no terreno económico. 
Acórdos satisfactórios entretemos com o Brasil, a Argentina e o Uruguai, 
em quanto com os Estados Unidos, como com os Estados do Centro e do 
Sul América, acha-se em curso a negociagao de acórdos deñnitivos, em 
quanto as relagóes actuáis estfio reguladas em regime do modus vivendi. Se
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achara tambera era curso conversa góes para a conclusao de acórdos cura o 
Canadá e a Unido Sul-Africana. Cora o Sido e o Yemen foram concluidos 
acórdos recentes, em quanto cora o Afeganistan foram predispostos acordes 
que quanto antes poderfio aperfeigoar-se. Com o Japao e o Manchnkuó está a 
realizar, na medida mais alta possível, acórdos económicos a delegagáo 
presidida pelo Senador Conti, que saiu para aquéles países aos priineiros 
de margo.

Isto prova que a Itália nem quere absolutamente insnlar-se do restante 
do mundo; o que éla efectivamente quer, é realizar um sistema permanente 
de relagoes comerciáis, através das quais possam .ser satisfeitas as neces- 
sidades de vida da sua popnlagño.

Naturalmente tal exigéncia, por qnanto se encontra e contrasta com 
outras exigencias antitéticas dos outros Estados, acha obstáculos e resis 
téncias e provoca ainda neste sector a necessidade de viver dia por dia.

Tendo-se acabado as épocas dos acórdos comerciáis decenales, muitas 
vezes regulados pela cláusula da naga o mais favorecida; tendo-se acabada a 
época na qual as contratagoes de acórdos comerciáis podiam-se desenvolver 
ñas bases duma tarifa aduaneira da qual podiam prever-se com claridade 
os meios de funcionamento, entrou-se na época das contratagoes minuciosas, a 
breve prazo, que exigem urna conferencia minuciosa e negociagoes por demais 
pacientes.

Este sistema exige um paciente trabalho cotidiano, pelo qual háo-de 
tér-se incessantemente presente as necessidades da nossa economía e aquelas 
dos particulares ramos de produgño.

Precisa que nenhuma possibilidade va ja perdida, que nenhuin incentivo 
para maiores produgñes se deixe de parte. Para este fiin, por exemplo, no 
quadro da política autárquica italiana cabe o sistema dos assim ditos acórdos 
referentes ás moédas « na base dos quais, a favor de firmas exportadoras 
para determinados sectores, se abre urna conta de evidencia que obriga o 
Instituto dos Cambios a fornecer-lhes as moédas que precisara para ad 
quirir as matérias-primas estrangeiras na medida prevista pelo acórdo, em 
substituigáo dos contingentes. Os priineiros acórdos monetários concluidos 
com as indústrias téxteis do algodao, da la, do rayón, das borras de seda, 
foram aperfeigoados sucessivamente até vincular o inteiro abastamento das 
matérias-primas necessárias á indústria, á exportagáo, ao consumo interno 
e ao Império, á importancia das moédas qua cada ramo de indústria é 
capaz de produzir através da sua actividade de exportagáo. Os resultados 
foram satisfactórios. Basta dizer que o sector algodoeiro e da la, que nor 
malmente, até 1935, denuneiava um passivo crónico de pei-to de um biliáo 
por ano, em 1937, prescindindo do movimento com o Império, alcangou quasi
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o equilibrio financeiro, em quanto a industria das fibras téxteis aumentou 
fortemeute o seu saldo activo, até tornar-se um dos factores mais importantes 
da nossa ex por taca o... No decurso de 1937, os acórdos monetarios forani 
extendidos a urna série de mais industrias: metalúrgica, automobilística, 
mecánica, da borracha, química e farmacéutica, do chapéu, das luvas, do 
papel, da celulóide, da madeira cortada, do linóleum, etc. » (1).

A fase presente da política comercial italiana é urna fase experimental e 
de adaptagáo. A  organizando estável e definida das relacoes comerciáis com 
o estrangeiro se nao acha aínda estabelecida ñas suas linhas permanentes. E 
este problema há-de resolver-se dentro do quadro do sistema corporativo e 
na precisa moldura das exigencias autárquicas.

Mas urna coisa é certa, e é que dentro destas linhas a Itália se nao 
apronta para cortar os seus vínculos com o estrangeiro. É sempre de facto 
verdadeira a objecgáo dos propugnadores das experiencias autárquicas de 
fronte as acusagfies de insulacionismo dos pretendidos colaboracionistas, 
que se nao pode levar ao insulamento económico um sistema que mira a 
robustecer até o máximo as possibilidades económicas da Naga o. É certo 
que, urna vez realizados os planos autárquicos, a Itália encontrar-se-á em 
condigno de encaminhar com mais elasticidade e facilidade as suas relagoes 
comerciáis com o estrangeiro e que a melhorada eficéncia das suas industrias 
há-de constituir a base para urna brilhante afirmagáo do trabalho italiano 
no mundo.

Mas como é positivo que se pode exportar só em quanto se importa é 
licito prever que os nossos intercámbios em vez de deminuir aumentarlo.

O que conta porem é que quando por razoes políticas ou conjuntarais 
estes intercambios experimentaren! algumas oscilagoes, a economía italiana, 
fortalecida pela conseguida eficéncia autárquica e organizada estável mente 
dentro do sistema corporativo, já nao deverá experimentar as suas vio 
lentas e perniciosas sacudidas.

1 C j! /v ' IC-LOaa
r
¡ v a r e s b

(1) Ministro dos Intercambios e as Moédas, discurso no Senado já citado.

61


