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BNR, mai în vârstã cu 33 de ani
decât Banca Centralã a SUA!
Prin discursul sãu din Camera Deputaþilor din 10 ianuarie 1861, pentru întâia datã în România, Ion C. Brãtianu a
pus problema creãrii unei bãnci. Celebrul politician liberal spunea , acum 150 de ani, cã “atâta timp cât nu vom avea
o bancã naþionalã, nu vor dispãrea crizele financiare din þarã”. O lunã mai târziu, Costachi Epureanu, preºedinte al
Consiliului de Miniºtri ºi ministru de finanþe, a publicat un proiect de lege pentru înfiinþarea unei bãnci de scont, cu
un capital de 12 milioane de lei. Dar guvernul sãu a fost demis. La 27 februarie 1880, cabinetul I.C. Brãtianu a depus
în Camerã proiectul unei bãnci naþionale care trebuia sã ajute economia þãrii. La 17 aprilie 1880, proiectul a devenit
lege, care stabilea normele de organizare a Bãncii Naþionale a României. Înfiinþarea acesteia în 1880 a fost un pas
important în modernizarea României ºi în afirmarea internaþionalã a statului român, a cãrui independenþã fusese
recunoscutã în Europa. Banca Naþionalã s-aa constituit ca societate anonimã, cu un capital românesc de 30.000.000
lei ºi avea privilegiul de a emite bancnote. Statul deþinea o treime din acþiuni, iar celelalte douã treimi aparþineau
particularilor. Primele operaþiuni au început la 1 decembrie 1880. S-aa trecut de la bimetalism la monometalismul aur,
iar în 1890 cele ºapte servicii ale bãncii s-aau mutat în Palatul din Lipscani, construcþie care a influenþat evoluþia ulterioarã a arhitecturii centrului financiar-bbancar al Bucureºtiului. Ziua de naºtere a Bãncii Naþionale este 29 aprilie
1880, când a vãzut lumina tiparului, prin publicarea în Monitorul Oficial, decretul domnesc de înfiinþare. În istoria
bãncilor centrale, BNR este, dupã o clasificare cvasiomologatã, a 16-aa bancã centralã din lume, dintre cele peste 200
câte existã în prezent; deci, cum se spune, o „Bãtrânã Doamnã“. Aceastã instituþie s-aa înfiinþat cu 10 ani înainte de
Banca Japoniei sau Banca Italiei ºi cu 33 de ani înainte de banca centralã a SUA.
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