140 de ani de la instituirea
sistemului monetar naţional
modern
Cuvânt de deschidere
acad. Mugur Isărescu
guvernator BNR

Banca Naţională a României, 25 aprilie 2007
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I. Condiţiile monetare şi politice care au
precedat adoptarea leului ca monedă
naţională a României moderne

Circulaţia monetară în Ţările Române înainte de 1867
Löwenthalerul

sau talerul cu leu (de la leul rampant, reprezentat pe

avers) - strămoşul leului;
• tip de taler din argint, emis în zona olandeză a Ţărilor de Jos în secolul
al XVI-lea (1575);
• a circulat pe teritoriul Ţărilor Române în
sec. XVI-XVII, lăsând o bună impresie în
mentalul colectiv;
• emigranţii olandezi l-au dus în Lumea
Nouă, unde din leeuwendaalder a devenit
dhaler şi apoi dolar;
• ca orice monedă bună, talerul-leu a fost
falsificat, tezaurizat şi a dispărut din
circulaţie, devenind o monedă de calcul;
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Haosul monetar din Ţările Române înainte de 1867
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• circulau aprox. 80 de monede, toate străine, din:
aur (napoleonul, galbenul austriac, irmilicul, lira otomană, polul imperial rus
etc.);
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9

argint (piastrul, rubla, 1 franc, 5 franci, sorocovăţul etc.);

9

aramă (creiţarul, centima etc.);

9

nichel (firfirica);

• se verifica legea lui Gresham: moneda bună este înlocuită permanent de
moneda depreciată;
• valoarea lor era stabilită prin
raportare la leu, care era moneda
de calcul sau de “socoteală”,
precum talantul la vechii greci,
adică, parafrazându-l pe Ştefan
Dumitrescu, funcţiunea leului era în
întregime ficţiune;

Calcule şi plăţi cotidiene
• orice tranzacţie şi orice impozit erau calculate în lei şi plătite în
monedă reală:
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preţul de 50 de lei al unui cal putea fi achitat cu monede efective de
diferite provenienţe: 5 galbeni (25 lei), 3 iuzluci (15 lei) şi 400 parale
(10 lei), dar nu în toate târgurile;

• valoarea cursurilor înregistra diferenţe foarte
mari de la o localitate la alta şi de la o zi la alta,
aşa cum observa şi N. Şuţu: “Galbenul umblă
32 de lei la Brăila, dar ajunge la Galaţi la 46 de
lei!”;
• la plata impozitelor era admis un număr limitat de
monede, fiind excluse cele turceşti, dar populaţia
avea mai ales monedă turcească, fapt pentru care
era obligată să apeleze la zarafi;

Nicolae Şuţu (1798 - 1871)
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Devalorizarea monedelor
• pe lângă fluctuaţia cursurilor, fiecare monedă era supusă devalorizării:
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punând un galben şi o para în acelaşi buzunar, spre enervarea monedei din
aur, şi imaginând dialogul dintre ele, Vasile Alecsandri (Istoria unui galbân)
evidenţia tocmai această realitate:

galbenul reproşează paralei că:
“nu faci acum trei bani, atât eşti de ştearsă şi de ticăloasă!”;



paraua

răspunde insultelor:
“nu te vezi, ciuntitule, cât eşti de ros de chila zarafilor?”;
“ ai agiuns în trei colţuri”;
“ai scăzut şi ai slăbit cât un irmilic de cei noi”;
“sărmane, eşti galbân, dar de gălbenarea morţii”;
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Încercări de reglementare a circulaţiei monetare
• datorită neajunsurilor acestei circulaţii şi consecinţelor speculaţiilor,
prin Regulamentele Organice (1831-1832) s-a încercat introducerea
unor reglementări:
1. statuarea legală a leului, ca monedă de calcul;
– submultiplii leului: 1 leu = 40 parale
1 para = 3 bani

2. recunoaşterea bimetalismului (etalonul de aur era galbenul olandez
sau austriac, iar pentru cel de argint era desemnat moneda austriacă
sorocovăţul sau sfanţigul)
1 galben = 14 sorocovăţi = 31 lei şi 20 parale

3. declararea cursurilor unice pentru toate monedele din Ţara
Românească şi Moldova, ceea ce echivala cu o încercare de unificare
a cursurilor monetare din ambele principate;
• aceste măsuri nu au dat rezultate, pentru că leul era o “monedă fictivă
al cărei chip n-are fiinţă şi, prin urmare, nicio statornicie”
(N. Şuţu);
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Proiecte monetare în vremea lui Al. Ioan Cuza (1859-1866)
• între reformele care au pus bazele statului naţional român modern, s-a
aflat şi proiectul emiterii monedei naţionale, care aducea în discuţie
recunoaşterea dreptului regalian de către Imperiul Otoman;
•1859 - romanatul, după modelul francului francez
- subdiviziuni: 1 romanat = 10 decime (10 bani)
1 decimă (1 ban) = 10 centime (10 bănişori)
• 1860 - Victor Place, consulul Franţei la Iaşi, a încheiat
contractul unui împrumut extern pentru emiterea românului,
din care urmau să fie bătute următoarele piese:
9 din aur - 20 ROMÂNI
9 din argint – ½, 1, 2 şi 5 ROMÂNI
9 din bronz – 1, 2, 5 şi 10 centime de ROMÂNI
•Adrien de Longpérier a realizat schiţele românului;

Victor Place
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Polemici şi respingerea denumirii “ROMÂN”

I. Heliade Rădulescu: “auzul românului nu sufere a se zice:
s-a dat o sută de români (ca o sută de franci) pe un bou”
(Spiritul şi materia, 1859);

Dionisie Pop Marţian:
- “ar fi nostim la întrebări precum: «Cu cât ai
cumpărat măgarul acesta?» să se răspundă: «Cu 20
de români!»;
- franc nu înseamnă francez;
- “să lăsăm numirea leu pentru unitatea monetară”
(Măsură de lungime, pond şi monedă, în “Analele
economice”, 1860);
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1867 - Leul a devenit moneda naţională a României
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22 aprilie/4 mai 1867 - a fost adoptată Legea pentru înfiinţarea unui nou sistem
monetar şi pentru fabricarea monetelor naţionale, care a transpus într-un act de drept
teze ale gândirii economice româneşti, elaborate în cursul mai multor decenii;
• 1 leu era echivalent cu 5 g de argint cu titlul
835‰ şi 0,3226 g aur cu titlul 900 ‰;
• adoptarea sistemului monetar bimetalist a
marcat apropierea de sistemele monetare
occidentale, mai ales de cel al Franţei, “marea
protectoare” a României;
• a fost adoptat sistemul zecimal: 1 leu = 100 bani;
• sistemul monetar românesc urma modelul
Uniunii Monetare Latine, răspundea nevoilor
economice şi fiscale ale ţării şi reprezenta un pas
decisiv către înfiinţarea unei bănci naţionale;
P. Mavrogheni – ministrul Finanţelor
(1866, 1866 – 1867, 1871 – 1876)

Uniunea Monetară Latină
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• Uniunea Monetară Latină s-a constituit în 1865, din iniţiativa împăratului
Napoleon al III-lea;
• membrii săi erau Franţa, Belgia, Italia, Elveţia, Grecia;
• sistemul monetar al Uniunii avea la bază
francul francez, împărţit în 100 de centime;
• aurul şi argintul erau recunoscute deopotrivă
ca etalon monetar;
• circulaţia monedelor emise de o ţară a Uniunii
Latine era liberă în celelalte state partenere;
• în România, monedele Uniunii Latine aveau
drept de liberă circulaţie, iar celelalte monede
străine erau admise până la emiterea celor
româneşti, cursul lor legal încetând la 6 luni
după acest moment;

Napoleon III, preşedinte (1848 1852) şi împărat (1852 - 1871)
al Franţei

Primele emisiuni ale leului
• legea din 1867 prevedea emiterea următoarelor monede:
9

de bronz - 1, 2, 5 şi 10 bani;

9

de argint - 50 bani, 1 şi 2 lei;

9

de aur - 5, 10 şi 20 lei;

• 1867 – s-au emis monede de bronz de 1, 2, 5 şi 10 bani, în valoare de
4 milioane lei, la fabricile Watt & Co. şi Heaton din Birmingham;
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Primele emisiuni ale leului – polul din 1868
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• 1868 – s-au emis 200 de monede de
20 lei (1 pol), având legenda “Carol I –
Domnul Românilor”;
• jumătatea leului de calcul, care
însemna 20 de parale (1 leu = 40
parale), a fost numită pol de la
polovina (“jumătate” în limba rusă);
• prin translaţie, orice sumă sau monedă de 20 de unităţi a devenit în limba română pol;
• această emisiune a provocat protestele Imperiului Otoman şi ale Austro-Ungariei,
pentru că:
moneda nu purta semnele Imperiului Otoman, ceea ce echivala cu o declaraţie
de independenţă;

9

9

legenda se referea şi la românii aflaţi în afara statului român;

Primele emisiuni ale leului
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• 1869 - s-au emis monede de argint de 50 bani şi de 1 leu;
- suma totală a monedelor de argint emise în perioada 1869 – 1877
s-a ridicat la 26.820.000 lei;
• 1870 – s-au emis 5.000 monede de aur de 20 lei, în valoare totală de
100.000 lei, cu legenda “Carol I Domnul României”;
9

s-a încercat, fără succes, ca această monedă să fie denumită “carol”

după modelul napoleonului francez;

Aprilie 2007 – Lansări numismatice la BNR
Moneda lui Al. I. Cuza
• Banca Naţională a României îndeplineşte proiectul lui
Al. I. Cuza, după schiţele lui Adrien de Longpérier,
singurele păstrate;
• a emis şi va lansa următoarele medalii:
9

20 ROMÂNI (aur);

9

5 ROMÂNI (argint);

9

10 centime;
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Aprilie 2007 – Lansări numismatice la BNR
Replici din aur după primele monede româneşti
• BNR a emis şi lansează replici din aur după
primele monede din bronz, bătute în anul 1867:
9
9
9
9

1 ban;
2 bani;
5 bani;
10 bani;

16

2005 – Lansare numismatică la BNR
Polul din 1868
• BNR a emis şi a lansat în urmă cu doi ani o
replică după moneda de 20 lei, bătută în
1868;

• astfel, BNR a emis seria completă a replicilor
după primele monede bătute de statul român
în anii 1867 - 1868;
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Aprilie 2007 – Lansări numismatice la BNR
Medalia “10 ani de la reînfiinţarea Muzeului BNR”
• aceste replici noi, ca şi medaliile şi replicile mai
vechi, pot fi vizionate deja în vitrinele Muzeului
BNR, de la reînfiinţarea căruia se împlinesc în
acest an - 10 ani;
• acestui moment i s-a consacrat o medalie de
argint, pentru a marca realizarea unui proiect
care a preocupat conducerea instituţiei încă
din anii ’30, dar care a fost urmărit de un destin
tragic, devenind o certitudine numai în anul
1997;
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II. Leul şi BNR

17/29 aprilie1880 - Legea pentru înfiinţarea unei bănci de
scompt şi circulaţiune
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• înfiinţată să aspire crizele şi să inspire încredere, Banca Naţională a
României a primit privilegiul exclusiv de a emite bilete de bancă, având o
acoperire metalică de 33%;
• astăzi, putem spune că au trecut 127 de ani de când istoria leului nu mai
poate fi separată de aceea a Băncii centrale, Banca Naţională a României
devenind cel mai bun avocat al monedei noastre;
• după ce, în 1867, s-a adoptat un sistem monetar exclusiv metalist, în
1881 BNR a emis primul său bilet în valoare de 20 de lei;

Primul bilet BNR de 20 de lei, care
poartă semnăturile guvernatorului
Ion Câmpineanu şi directorului
Emil Costinescu

De la bimetalism la monometalism
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• cauzele adoptării monometalismului:
9

deşi

Legea monetară din 1867 stabilea valoarea leului în aur, preţul

acestuia pe piaţă a depăşit în scurtă vreme preţul oficial; diferenţa dintre
cele două valori se numeşte agio;
9

fenomenul agio a generat tezaurizarea monedei de aur şi deprecierea
celei de argint atât în raport cu aurul, cât şi cu bancnotele BNR;

•17/29 martie 1890 - Legea de trecere la monometalismul aur:
9 leul este definit ca având 0,3226 g aur cu titlul de 900 ‰;
9

monedele de argint deveneau monede divizionare;

Theodor Rosetti, guvernatorul BNR
(1890 - 1895) care a finalizat negocierile
dintre Banca centrală şi guvern cu privire
la introducerea monometalismului aur

Din preţurile sfârşitului de secol
Meniul cafenelei de la Hotel Moldavia din Târgovişte (1897)
100 franci francezi = 100,15 lei
1 liră sterlină = 25,25 lei

O sticlă de şampanie Pommery 15,00 lei
O sticlă mică de vin vechi alb
Drăgăşani

1,25 lei

O sticlă mare de vin negru
Drăgăşani

3,60 lei

Un clondir cu Borsec

1,20 lei

O sticlă de bere Luther

1,20 lei

Un pahar cu lapte

0,40 lei

O cafea cu lapte şi corn

0,80 lei

O porţie de icre negre

1,00 leu

O cafea turcească

0,25 lei

Poame şi portocale

0,40 lei
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Leul şi provocările Primului Război Mondial
• noiembrie 1916 - autorităţile române se retrag la Iaşi;
• 1916 - 1917 – aflată în refugiu la Iaşi, Banca Naţională a României a
acceptat evacuarea tezaurului la Moscova; pierderea celor 91,47 tone aur
a produs un dezechilibru major al operaţiunilor bancare, cu efecte pe
termen lung asupra circulaţiei monetare;
•12/25 aprilie 1917 - BNR a suspendat convertibilitatea bancnotelor sale;
• în Bucureşti, Administraţia Militară Germană a autorizat emiterea leilor
Băncii Generale Române, bani de hârtie destinaţi circulaţiei în teritoriul
ocupat al României; această emisiune ilegală, practicată în toată perioada
de ocupaţie, a generat pierderi uriaşe finanţelor statului;
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Leul după Marea Unire

• pregătirea şi susţinerea Războiului de Reîntregire, implicarea autorităţilor germane în
economia şi finanţele din teritoriul ocupat, unificarea monetară care a impus costuri
uriaşe, achitate cu preţul unor mari împrumuturi contractate de statul român, au
declanşat o inflaţie galopantă ce a marcat aproape un deceniu economia românească;
• 1929 – Legea monetară a recunoscut deprecierea valorii leului, a impus etalonul aurdevize şi a restabilit convertibilitatea leului (1 leu = 0,010 g aur, titlu 900‰). Se face un
efort disperat de a opri prăbuşirea leului prin metoda împrumuturilor externe;
• 1929-1933 – Marea Criză Economică a anulat posibilele efecte pozitive ale Legii
monetare şi a declanşat o nouă depreciere a monedei naţionale;
• 1934-1938 – Revirimentul economiei naţionale după Marea Criză Economică;
U.M.

1918

1929

1934

1937

1938

pâine

1 kg

0,46

10,00

5,77

6,75

7,30

lapte de vacă

1 litru

2,50

14,66

8,00

8,05

9,65

carne de porc

1 kg

14,00

61,25

20,20

29,02

34,23

lemne de foc

100 kg

28,30

130,00

71,20

84,50

102,00

Despre salarii
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Evoluţia salariului unui şef de birou în perioada 1916-1932 reflectă cu
prisosinţă situaţia leului în primele decenii ale secolului al XX-lea:

• într-o primă etapă, marcată de urmările Primului Război Mondial,
creşterea valorii nominale a salariului a fost însoţită de scăderea puterii sale
reale de cumpărare;
• ulterior, aplicarea curbelor de sacrificiu în anii Marii Crize Economice a
generat şi scăderea nominală a salariilor;

Câteva preţuri

În anii ’30, “Automatul” Herdan
(restaurant cu servire rapidă),
situat pe Calea Victoriei, oferea
clienţilor contra 7 lei un meniu fix:
• friptură cu piure,
amandină;

pâine şi o

• mititei cu garnitură, pâine şi o
prăjitură cu fructe;

În 1940, la un restaurant de nivel
mediu din Ploieşti se putea servi
zilnic :
• ciorbă de potroace - 10 lei
• supă de pasăre - 10 lei
• sărmăluţe în foi de viţă - 14 lei
• friptură de purcel la tavă - 32 lei
• cartofi cu carne - 8 lei
• sifon mic - 1,75 lei
• vinul casei - 30 lei
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Leul în al Doilea Război Mondial
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• al Doilea Război Mondial a însemnat pentru România devalorizarea monedei
naţionale şi deteriorarea nivelului de trai;
Haz de necaz în presa vremii
• autorităţile au încercat să impună
preţuri maximale şi să limiteze consumul
de alimente, prin decizii ministeriale:
1 pâine avea 800 g şi costa 11 lei;
9 o zi pe săptămână se mânca doar
mămăligă;
9 vânzarea
şi consumul cărnii
proaspete de vită şi porc erau
permise doar joia, sâmbăta şi
duminica;
9

• îndemnizaţia lunară de scumpete
acordată în 1942 funcţionarilor varia - Cum nene, atât de scumpe ouăle?
între 40% şi 50% din salariu;
- Sigur dom’le! Gândeşte-te că fiecare reprezintă
ziua de muncă a unei găini.

Haz de necaz în presa vremii
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“- Am hotărât să-ţi măresc leafa:
în loc să-ţi dau cinci mii de lei în
cinci bancnote a o mie, îţi voi da
zece hârtii de câte 500.”

Haz de necaz în presa vremii
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Medalia comemorativă Ardealul nostru
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• decembrie 1944 – s-a lansat Împrumutului Refacerii Naţionale; în
raportul guvernului către rege se preciza că, spre deosebire de celelalte
împrumuturi emise în perioada 1940-1943, la acest împrumut „vor
subscrie numai acei care îşi vor manifesta în mod liber voinţa”;
• ineditul acestei operaţiuni a fost ideea asocierii împrumutului cu o
emisiune de medalii comemorative bătute din aur. Cei care subscriau
suma de 50.000 lei aveau dreptul să cumpere o medalie cu suma de
15.000 lei;

Medalia comemorativă Ardealul nostru
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• „pentru a încrusta în aur evocator ziua dezrobirii Ardealului de Nord şi pentru a
transmite şi a se moşteni din generaţie în generaţie amintirea concretă a acelor pagini
de istorie” - explicaţia oficială, patriotică şi emoţională, privind raţiunea emiterii acestor
medalii; în fapt, deprecierea constantă a leului nu putea să atragă subscriitori benevoli,
asocierea împrumutului cu emisiunea de medalii era pentru guvern o necesitate absolută;
• pentru a amplifica impactul emoţional, prin conţinutul în aur, dimensiune şi greutate,
medaliile erau identice cu piesa de aur de 20 franci denumită napoleon (cocoşel) şi, implicit,
cu piesa de aur de 20 lei, emisă în 1868 şi retrasă la protestele Turciei;
• prima emisiune a fost de un milion de bucăţi, iar după doi ani guvernul solicita aprobare
pentru încă o emisiune. Pe piaţă, cursul acestor medalii a crescut constant, pe măsura
deprecierii leului:
9 1945 – 35.000 lei;
9 1947 (înainte de reforma monetară) – 35.000.000 lei;
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Leul după al Doilea Război Mondial
principalele cauze ale
devalorizării leului

- cheltuielile statului pentru susţinerea războiului;
- pierderile economiei naţionale din perioada 1940 - 1945;
- reparaţiile de război achitate URSS;

• preţurile au urmat deprecierea monetară şi chiar au depăşit-o din cauza impozitelor
indirecte (de consumaţie, de lux etc.) aplicate bunurilor de larg consum, precum şi a
speculei;
• 16 august 1947 – Reforma monetară: a redus circulaţia monetară de la 48,5 miliarde
de lei vechi la 1.377 milioane lei stabilizaţi; cursul de schimb a fost stabilit la 20.000 lei
vechi pentru 1 leu stabilizat; au fost retrase din circulaţie vechile semne băneşti şi titlurile
de valoare emise în contul datoriei publice; sumele ce puteau fi preschimbate au fost
limitate în funcţie de ocupaţia posesorului;
Astfel, se urmărea trecerea de la sistemul bănesc capitalist la sistemul bănesc socialist.

U.M.

1940

1942

1944

1947

pâine

1 kg

10,98

24,82

45,55

20.000

lapte de vacă

1 litru

12,25

34,00

81,67

40.000

carne de porc

1 kg

35,56

107,90

187,17

140.000

lemne de foc

100 kg

152,00

268,30

529,00

158.000

Preţurile medii cu amănuntul ale unor produse de consum
în perioada 1867- 2007

* preţuri din 24 aprilie 2007, Magazinul "Angst" din str. Academiei, Bucureşti
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lei
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1867
Paritate (acoperire) Aur
(gr)

2007
Putere de cumpărare
în grame Aur

1 liră sterlină

= 8,25

1 liră sterlină

= 0,0917

1 dolar SUA

= 1,71

1 dolar SUA

= 0,0468

1 franc francez

= 0,32

1 franc francez

= 0,0095

1 marcă germană = 0,40

1 marcă germană = 0,0319

1 leu

1 leu

= 0,3226

= 0,0186

35

Deprecierea faţă de Aur (2007/1867)
1 liră sterlină: de 90 de ori
1/(0,0917:8,250) = 90

1 dolar SUA: de 37 de ori
1/(0,0468:1,710) = 37

1 franc francez*) : de 34 de ori**)
1/(0,0095:0,320) = 34

1 marcă germană*) : de 13 ori**)
1/(0,0319:0,400) = 13

1 leu*) : de 17 ori
1/(0,0186:0,3226) = 17
*) monedele au fost denominate în perioada respectivă
**) prin intermediul parităţii irevocabile faţă de EUR
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Noi apariţii editoriale la Banca Naţională a României
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• lucrarea Emisiunile de bancnote ale
Băncii Naţionale a României în perioada
1896-1929 este cel de-al doilea volum al
seriei Bancnotele României;
• catalogul prezintă pe lângă aspectele
pur tehnice legate de emisiunea de
bancnote şi împrejurările politice şi
economice care au dus la emiterea unor
noi tipuri de bilete de bancă;

Noi apariţii editoriale la Banca Naţională a României
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