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DOCUMENTAR
în bancnote noi, prin aplicarea unui
supratipar, în culoare galbenã sau neagrã, care conþinea titulatura bãncii, data,
semnãtura guvernatorului ºi a cenzorului. Între 1900 ºi 1925, statul s-a retras
dintre acþionari, BNR devenind o instituþie particularã privilegiatã, care în
timpul rãzboiului de reîntregire a susþinut financiar guvernul. Evenimentele
militare au obligat-o sã se refugieze la
Iaºi ºi sã accepte transferul tezaurului
sãu la Moscova, fãrã ca acesta sã mai
poatã fi recuperat integral; includea
tezaurul Bãncii Naþionale, valori ale
unor bãnci româneºti, societãþi comerciale, persoane particulare, colecþii de
artã, bijuterii, arhive.

Istoria BNR, istoria
României

Carada, “guvernator”
din umbrã,
vreo 30 de ani
Eugeniu Carada este, probabil, cel mai
puþin cunoscut dintre fondatorii
României moderne. A stat mai tot mereu
în umbrã, dar a fost extrem de eficient.
Carada este principalul autor al
Constituþiei din 1866 ºi, împreunã cu
Brãtianu, l-a adus în þarã pe principele
Carol, organizând ºi ajutând miºcarea
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românilor din afara Vechiului Regat. A
jucat, cum spuneam, un rol esenþial în
procesul de înfiinþare, apoi de
funcþionare ºi consolidare a Bãncii
Naþionale. Practic a condus banca timp
de vreo trei decenii pânã la moartea sa,
în 1910, refuzând repetat funcþia de
guvernator.
Dar sã ne întoarcem în timp ºi sã
spunem cã la 28 noiembrie 1880, au fost
puse în circulaþie primele bancnote ale
BNR. Vechile bilete ipotecare, emise în
baza legii din 1877, au fost transformate

La sfârºitul secolului al XIX-lea a avut
loc centralizarea capitalului bancar din
România. Neutralitatea noastrã din
Primul Rãzboi Mondial a dus la o intensificare a activitãþii bancare. Anii urmãtori au fost însã dominaþi de recesiune
în toatã Europa. Totuºi, economiile
naþionale ºi-au revenit încet. La noi, s-a
acþionat rapid pentru revitalizarea economicã ºi financiarã, integrând
economiile provinciilor unite cu þara
mamã în cea naþionalã, sub deviza “prin
noi înºine”. Au eliminat barierele
vamale din interiorul spaþiului românesc, s-a acþionat pentru libera circulaþie a capitalurilor.
În timpul celui de-al doilea Rãzboi
Mondial, BNR a susþinut cheltuielile
militare, luând ºi mãsuri pentru a stãvili
inflaþia ºi pentru a-ºi salva tezaurul propriu. Odatã cu venirea regimului comunist, Banca Centralã a fost mai întâi
etatizatã (1946) ºi apoi subordonatã
Ministerului de Finanþe. Reforma monetarã din ‘47 a fost urmatã de cea din ‘52.
Din 1990, BNR ºi-a reluat funcþiile normale ale unei bãnci centrale.
De-a lungul timpului, perioadele de
crizã cu care s-a confruntat Romania au
fost traversate cu succes datoritã adaptãrii la cerinþele pieþei, la elasticititatea
acesteia, datoritã respectãrii liniei generale de dezvoltare economicã ºi
garantãrii fondurilor existente, în lei ºi
în valutã.Azi, BNR are rolul creditãrii

