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ECONOMIC

Banca Naþionalã a României, 1880-2010

“Bãtrâna Doamnã, tânãrã
ºi la 130 de ani!“
Înfiinþarea Bãncii Naþionale 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 ale BNR 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 de pe strada Lipscani, construcþie care a influenþat evoluþia
ulterioarã a arhitecturii centrului financiar-bbancar al Bucureºtiului. Ziua de naºtere a Bãncii Naþionale a României este 29 aprilie
1880, când a vãzut lumina tiparului, prin publicarea în Monitorul Oficial, decretul domnesc de înfiinþare. BNR s-aa „fiinþat“ însã
printr-uun lung proces pe tot parcursul anului 1880. 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 chiar 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.

Eugeniu Carada, fondatorul Bãncii
Este, probabil, cel mai puþin
cunoscut dintre fondatorii
României moderne. Acest om
a stat mai tot mereu în spate,
dar a fost extrem de eficient.
Eugeniu Carada este principalul autor al Constituþiei din
1866, redactatã pe model belgian. Împreunã cu Brãtianu l-a
adus în þarã pe principele
Carol. A organizat ºi ajutat
miºcarea românilor din afara
Vechiului
Regat,
din
Transilvania, Basarabia, din
Balcani. Pe listele lui de
finanþare îi gãsim, de exemplu,
pe Iuliu Maniu sau A.C. Cuza.
A jucat un rol esenþial în procesul de înfiinþare, apoi de
funcþionare ºi consolidare a
Bãncii Naþionale a României.
Practic a condus Banca timp
de aproape trei decenii pânã la
moartea sa, în 1910, refuzând
în mod 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.
Acestea erau vechile bilete
ipotecare, emise în baza legii
din iunie 1877. Ele au fost
transformate în bancnote, prin
aplicarea unui supratipar, în
culoare galbenã sau neagrã,
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care conþinea titulatura bãncii
(Banca Naþionalã a României),
data (9 septembrie 1880),
semnãtura guvernatorului (I. I.
Câmpineanu), a casierului (D.
Bilcescu) ºi a cenzorului (S.
Ioanide). Între 1900 ºi 1925,
statul s-a retras dintre
acþionari, BNR devenind o
instituþie particularã privilegiatã. În timpul rãzboiului de
reîntregire, banca a susþinut
financiar guvernul
þãrii.
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. În timpul
celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, BNR a susþinut cheltuielile acþiunilor militare,
luând 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),
devenind doi ani mai târziu
Banca RPR , subordonatã
Ministerului de Finanþe.
Reforma monetarã din 1947 a
fost urmatã de cea din 1952.
Din 1990, BNR ºi-a reluat
funcþiile normale ale unei
bãnci centrale.

