AZI

Metamorfozele leului

Str`mo[ul leului nostru na]ional – care a împlinit 145 de ani –
este... olandez. Azi suntem \ndr`gosti]i de dolar sau de euro.
Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, talerul olandez (al`turi) a fost
atât de popular în spa]iul balcanic, încât, pentru români, bulgari
sau albanezi, s-a confundat cu îns`[i no]iunea de moned`. Towenthalerul avea un leu ridicat \n dou` labe pe revers. Chiar [i dup`
ce a ie[it din circula]ie, pe la 1750, leul de argint intrase atât de bine în con[tiin]a public`, încât românii au continuat s` calculeze pre]urile în ace[ti lei fictivi pân` în 1867, când aveau s` fie emise primele
monede na]ionale, b`tute \ns` de monet`rii engleze[ti. . —C`t`lin Gruia

Date-cheie din istoria leului românesc
1860: Românul, apoi romanatul
– moneda na]ional` dorit` de
domnitorul Alexandru Ioan
Cuza – r`mâne în stadiul de
proiect, neagreat de otomani.
1867: Carol I semneaz` actul de
na[tere al leului românesc –
„Legea pentru înfiin]area unui
sistem monetar [i pentru
fabricarea monedei na]ionale“.
1870: Prima moned` de 1 leu
b`tut` \n România.
1880: Ia fiin]` Banca Na]ional` a
României, cu o treime din
capital subscris de statul
român, restul de investitori
particulari.

Vladimirescu (25 de lei) sau
Nicolae B`lcescu (100 de lei).
Raportul de baz` pentru
recalculare e de 20 de lei vechi
pentru 1 leu nou.

1917 – leul de ocupatie germana
1919: Tip`rim bani pe band`
rulant`. Leul se pr`bu[e[te. În
1922, o pâine ajunge de 22 de
ori mai scump` decât la
începutul r`zboiului.
1920-1921: Coroana austroungar`, rublele Romanov [i
Lwow, leii BGR care circul` pe
teritoriul României – sunt
retra[i din circula]ie.
1929: Bancnotele BNR redevin
convertibile \n aur.
1929-1933: Marea criz`
economic`. Ani negri pentru
leu. Valuri de reduceri salariale:
10-23% \n 1930, 15% \n 1932,
10% \n 1933.

1915 – prima bancota de 1 leu
1916-1917: Suspendarea
convertibilit`]ii bancnotelor;
]ara – sufocat` de cheltuielile
de r`zboi; emisiuni BNR f`r`
acoperire; megainfla]ie.
1917-1918: Leul [i Bucure[tiul
cad \n mâinile nem]ilor. BGR,
o banc` cu capital german,
emite lei germani, cu care
Wehrmachtul \[i pl`te[te
aprovizionarea. Ministerul de
Finan]e, refugiat la Ia[i, emite
cea mai mic` bancnot` din
lume. Hârtia de 10 bani, cu
efigia Regelui Ferdinand, e
cât un timbru: 2,7 x 3,8 cm.

1947 – primul leu de la stabilizare
1947: Bancnota cu cea mai
mare valoare scriptic` din
istoria BNR: cinci milioane de
lei; marea stabilizare comunist`: BNR introduce leul
nou, ce valoreaz` 20.000 de
lei vechi. Agricultorii pot
preschimba maximum 5 milioane de lei vechi, salaria]ii
sau pensionarii: 3 milioane.
Din cele 48,5 miliarde de lei
vechi \n circula]ie au fost
schimba]i cam jum`tate.

1949 – primul leu leu comunist
1949: Primul leu comunist.

1944 – leul de ocupatie sovietic

1974-1975: Major`ri salariale,
e[alonate pe ramuri [i activit`]i
economice.

1952 – prima bancnota comunista
1979-1980: Comuni[tii investesc
\n industrie, ignorând produc]ia
bunurilor de consum.
Anii ’80: Se generalizeaz` în
România o „cultur` a penuriei“.

1940-1945: Penurie de alimente. Escaladarea pre]urilor. Salariul mediu al unui func]ionar
public (350.000 de lei) valoreaz` cât 50 de litri de lapte.
1944: Armata Ro[ie tip`re[te
leii sovietici pentru a-[i asigura
aprovizionarea pe perioada
trecerii prin România.

1955-1963: Cre[te substan]ial
produc]ia industrial` [i agricol`.
Scad pre]urile la bunurile de
consum (între 4% [i 25%)
datorit` abunden]ei m`rfurilor
din magazine [i pie]e.

1952: O nou` lege monetar`;
noul leu proletar celebreaz` pe
verso triumful industrializ`rii [i
mecanizarea agriculturii; pe fa]`
etaleaz` revolu]ionari ca Tudor

1991: BNR lanseaz` prima emisiune postcomunist` de bancnote, dedicat` lui Brâncu[i. În
anii urm`tori, pe noile bancnote
sunt figurate personalit`]i ale
culturii române: de la Eminescu
(1.000 de lei \n 1991, 1993, 1998;
500 de lei \n 2005), la I. L.
Caragiale (1.000.000 de lei \n
2003, 100 de lei \n 2005).
1999: România e prima ]ar` din
Europa care folose[te bani din
plastic.
2005: Denominarea leului.
2012: Leul \mpline[te 145 de ani.
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