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De cinci ani incoace avem in Romănia un disagio 
intre argint şi aur care mereu creşte. Această calami- 
tate, care băntue şi istoveşte intreaga noastră economie 
naţională, noi credem că provine din greşita alcătuire 
a, circulaţiunii noastre naționale. Credem că sorgintea 
ei este inflaţiunea fără, seamă, a, circulaţiunii noastre 
de argint, prin baterea dela 1879 incoace a unei sume 
de aproape 50 milioane lei monetă, reală, de argint de 
5 lei, şi prin emisiunea unei sume de peste 100 mi- 
lioane lei bilete ale Bâncei naţionale, fundate tot numai 
pe argint; şi aceasta, inta”o epocă, cănd, printr'un con. 
curs de imprejurări, argintul, ca metal, a suferit o de- 
preciare grabnică Şi mare cum n'a mai fost alta in 
toată istoria lui milenară, depreciare care face ca e] 

r
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să fie recunoscut incapabil de a mai sluji ca măsurător 
al valorilor şi să fie isgonit din circulaţiunea, statelor 
fruntaşe in cultură, şi hotăritoare in ale comerciului lu- 
mii intregi. 

iasi „ De căte ori insă se ridică, vreo voce la, n0i, in 
=“ “parlament sau prin publicitate, acusănă alcătuirea cir- 

culaţiunii noastre şi propunănd mijloace de indreptare, 
de atătea ori imbunătorii situaţiunii ne intămpină cu 
aceste două argumente mai ales: 

19. Criza de care suferim nu este monetară. Ea, 
provine numai din balanţa, noastră comercială, deocam- 
dată nefavorabilă, noă. In măsura cum exportul nostru 
va spori iar importul va scădea, în aceeaşi măsură veţi 
vedea dispăr&nd agiul şi ne vom apropia de pari nostru 
legal intre aur şi argint; 

20. Ştiinţa incă nu şi-a rostit ultimul său cuvănt 
in favorul etalonului unie de aur. Sunt incă şi foarte 
insemnaţi economişti cari luptă pentru adoptarea, duplu- 
lui etalon in toată, lumea, şi chiar acolo unde nu exi- 
stă incă. 

Restul de argumente ce ni se mai pun impotrivă 
nu le putem lua in serios. Unele sunt nevinovate a- 
pologii de camarazi, iar altele trebue să le considerăm 
numai ca nişte lapsus linguae in focul discuţiei, de con- 
secuenţele cărora sar speria chiar cei cari le au spus 
cănd le ar vedea traduse in realitate, precum de pildă : 
fericirea in care ar inotă Romănia cănd toată circula- 
ţiunea noastră, internă ar consista numai din bilete de 
bancă, sau prosperitatea la care ar putea ajunge indu-
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stria noastră născ&ndă, cu ajutorul şi prin protecţiunea 
unui agio exorbitanţ. 

Discutim numai argumentele serioase. 
Primul : Oriza de care ne plângem provine din, 

balanța comercială. Circulaţiunea noastră naţională este 
nu se poate mai bine alcătuită, dar importăm mai 
mult decăt exportăm : de aici agio. Cu cât se va in- 
drepta balanța, cu atăt el va dispărea. 

Aşa să fie oare? Noi credem şi susţinem că ba- 
lanța comercială oricăt de nefavorabilă ar fi, ea de sine 
şi prin sine nu poate produce agio. 

Să ne inchipuim că in Romănia am avea, etalo- 
nul unic de aur, adică bani reali numai de aur. Care ar 
putea fi efectul unei balanţe nefavorabile? Dacă, impor- 
tul nostru ar covărşi exportul, saldul nostru pasiv 
ar trebui să-l achităm negreşit cu numerar. Am lua o 
parte din stokul nostru de aur, aflător in circulaţie, 
şi am achita saldul. Urmarea ar fi că o bună parte 
din banii noştri de aur ar ieşi din: țară. Banii rămaşi 
in ţară ar deveni mai rari şi prin urmare mai scumpi. 
Consecuența ar fi că toate celelalte mărfuri ce le schim- 
băm cu bani ar trebui să devină mai ieftine ca mai 
nainte, ar suferi o scădere in preţul lor, fiind rămaşi 
bani mai puţini in ţară. 

Din această, contracţiune a, banilor ar urma in mod 
natural ca exportul nostru iarăş să se sporească, şi 
importul să scază, căci, fiind toate preţurile la, noi scă- 
zute, străinătatea, ar găsi grăne, vite, lână etc. mai ief- 
tine la, noi, şi importatorii, ne mai găsind la noi preţuri



convenabile pentru manufacturile lor, ax ocoli piaţa 
noastră pentru moment. In curănd sar restabili ia- 
râş balanța. Tocmai acesta este marele rău ce prici- 
nueşte o circulaţiune falsă, că ea, permite a se ascunde 
adevărata, stare de sărăcire şi dă loc la amăgitoarea, 
ilusie a unei abundanţe de bani, care nu este intemeiată 
pe o bogată, producţiune, şi impedică astfel grabnica, 
insănătoşire a economiei naţionale prin producţiune 
sporită, 

Aceleaşi efecte care le ar avea balanța, cănd cir- 
culaţia, noastră ar fi exclusiv de aur, aceleaşi şi numai 
aceleaşi le-ar putea avea şi în casul cănd circulaţia, 
noastră ar fi compusă din dou& metale egal indreptă- 
ţite şi intr'un raport bunioară de 1: 15:/, unul faţă cu 
altul, când insă — aici vine un „insă“ — aceleaşi me- 
tale ambele sar bucura de aceeaş egală indrituire şi 
în acelaş raport în toate ferile cu care noi neguţiitorim, 
cărora, noi le vindem produsele noastre şi dela, care cum- 
p&răm spre a indestula, trebuinţele noastre. ŞI în acest 
cas, la refuirea socotelelor, noi am plăti saldul nostru 
pasiv cu din stokul de bani ai noştri — de astădată 
de aur şi de argint. Am da in toate plăţile 15'/, dra- 
muri de argint drept un dram de aur Şi vice-versa, Şi 
ne-am libera astfel de obligaţiunile noastre. 

Nici în acest cas dară agiul par avea de unde 
să nască, Căci agiul nu insemnează o lipsă de bani, o 
rărire a lor, ci insemnează, că intre două feluri de bani 
de care ne slujim intro ţară, egali la nominal, unii 
sunt mai buni şi alţii mai răi in apreciarea, pieţii. Tre:
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bueşte să dăm pentru acelaş obiect mai mulţi bani de 
un fel şi mai puţini de celălalt fel. Poate să fie volu- 
mul banilor, adică suma lor totală in ţară, chiar foarte 
mare, şi totuş să existe agio intre monete şi uneori 
chiar se naşte agiul tocmai pentrucă, s'au sporit banii — 
insă cu de cei răi. 

Agiul este o boală specială a circulațiunii și nu 
a, producţiunii unei ţări. — Oriunde se ivește agio, pu- 
tem conchide cu siguranță că circulaţia, acelei țări are 
un cusur, că mijloceşte o greşală la alcătuirea ei. 

Atăt de adevărat este aceasta, incăt ur ajunge 
să cităm numai două exemple recente. 

Germania a avut pentru anii 1874 şi 1875 o ba- 
„_lanță comercială destul de nefavorabilă. După unele 

apreciări importul a covărşit cu 45% exportul.!) S'a, 
mai adăogat incă şi o scurgere in 1885 de aur spre Bel- 
gia prin speculaţiune cifrănd cu sute de milioane. Mai 
erau incă şi taleri depreciaţi in circulaţie in valoare de 
peste 300 milioane mărci, — şi totuş, circulaţia ger- 
mană in totalul ei fiind bine alcătuită şi instituţiunile 
financiare imperiale conduse cu înţelepciune, agio nu 
sa ivit in Germania, 

Din potrivă, Olanda a avut pentru 1875, ca şi 
pentru o seamă de ani mai nainte şi in urmă, o ba- 
lanţă totdauna favorabilă, fiind insă, circulaţia, ei na- 
țională neconformă cu situaţia, i-au făcut amară bo- 
găția ce i-o aducea, balanța. 

  

1) Vezi Ludwig Bamberger— «Reichsgold>, Leipzig 1876— pag. 
4 şi 134.



Dar spre a depărta ultima indoială că agiul in- 
deosebi la noi şi-ar avea isvorul său numai din ba- 
lanţa, comercială, ne vom incerca a dovedi că balanța 
noastră comercială in jumătatea din urmă a anului 
acestuia 1885, stă pentru noi mai favorabil de cum 
era, la epoca corespunzătoare a anului premergător 
1884, — şi totuş agiul notează in anul acesta 12, l5 
Şi 17 9%, pe cănd la epoca corespunzătoare a anului 
premergător notă 6, 8 şi 10%/,. 

Căt priveşte exportul nostru, găsim in Revista d-lui 
P. S. Aurelian „Economia, naţională“ din 4 Noemvrie 
a. 6. următoarele date din sorginte oficială: 

ps Ingrijaţi ca toată lumea care doreşte inflorirea noas- 
tră comercială, am căutat a ne da seama despre cum a mers 
exportul nostru de cereale şi vite dela, inceputul anului şi pănă 
la 1 Octomvrie, comparat cu comerciul din intreg anul trecut. 
Iată ce am putut, culege: 

Exportul cerealelor şi vitelor » 
  

  

      

1885 | 1884 | 
(noue luni) | (in tre g) 

Grău, cc... 297,458,329 | 265,908,386 
Secară. ..... 60,969,317 | '79,738,470 
Porumb ..... 554,607,424. | 571,776,315 
Oz... 129,464,469 | 116,983,651 
Ovez, ...... 36,013,819 | 14,618,060 
Meiu, 14,618,060 | 23,736,499 
Hrişeă . 330,227 266,273 
Seminţe uleicase . 30,888,269 | 1'7,299,996 
Boi şi bivoli. .. 6.951 | 2,040 

    

1) «Pentru cereale cifrele exprimă cătăţimea in kilograme, iar 
pentru vite numărul capetelor.»
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„Din cifrele de mai sus resultă dar că in cele diintăi 9 
luni din 1885 s'a exportat mai mult grău. Orz, 0văz, hrişcă şi 
seminţe uleioase decăt in intregul an 1884; că s'a exportat in: doit şi jumătate mai mult ovăz decăt; in 1884, aproape indoit mai multe seminţe uleioase. Ţinănd seama că dela 1 Octom- vrie mai sunt trei luni, este incontestabil că exportul de ce- 
reale din anul acesta va fi superior celui din anul trecut. 

„Cu privire la exportul vitelor, reiese că in cele d'intăi 9 luni ale lui 1885 s'a exportat mai mult decăt intreit in ra- 
port cu ce s'a exportat in anul 1884. 

„Se poate obiectă că anul 1884 n'a fost dintre cei mai 
priincioşi pentru export. ; să vedem ce răspund cifrele, şi pen- 
tru aceasta să dăm comparativ călățimea de cereale şi vite ex- 
portate dela 1880 pănă la 1885, insă pentru anul curent numai 
pe cele d'intăi 9 luni: 

Exportul cerealelor in tone pe anii: 

  

        

  
      

  

1880 | 1881 | 1882 |1888 1884 1885 

Grău..... 399,697 203,006I400,085 401,572|265,908|297,458 Secară . . .. . | 63,706| 32,500] 78,111] 71,166] 79.738] 60'969 Porumb. . . . |398,373/844,359636,8311606,128|571'776|554.607 Oz... 217,287|223,330413,665|241,1291116/9831129'466 Oz... 21,285] 17,488] 19,178| 16,743] 14,618] 36,013 Meu ..... 20,603] 26,192 27,175| 19,835] 43.736] 144618 Hrişcă ... .[ 504] 645] 4441 466| "066| '380 Sem. uleioase . | 10,348] 28,380) 29,997] 13,190 17,229! 30,888 Boişibivoli(cap:)| 18.863] 1,811] 1433] 2,156| 21040] 6951         
„Iucepănd cu grăul, constatăm că aceea ce s'a exportat 

in cele diintăi 9 luni ale lui 1885, este superior exportului din 
intregii ani 1881 şi 1884; şi ţiind seamă de cele trei luni ce 
a mai remas din anul curent este foarte probabil că se va ex- 
porta atăt grău in anul acesta ca in anii 1880, 1882 şi 1883,
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poate şi mai mult'). Aşadar exportul de gr&u din 1885 nu va 
fi deloc inferior celor din urmă cinci ani. 

„Secară, s'a exporiat in cele 9 luni din anul curent mai 
mult decăt in anii 1880, 1881, şi pănă la capătul anului ne- 
greşit că va covărşi ceilalţi ani. 

„Porumb am exportat; in 9 luni mai mult decăt în intre- 
gul an 1880, şi avem temeiu a crede că pănă la sfărşitul anu- 
lui vom exporta negreşit atăt căt în anii 1882 şi 1833, şi poate 
mai mult, 

»Orz am exportat mai puţin in cele 9 luni decăt in anii 
ceilalţi afară de 1884; insă pănă la sfărşitul anului nu este in- 
doială că se va mai exporta cătățimi insemnate, aşa că, dacă, 
nu vom intrece anii 1880, 1881 şi 1883, ne vom apropia de dănşii. 
In tot casul, pănă la 1 Octomvrie am exporta mai mult decăt 
in intregul an 1884. 

„Ovăz am exportat in 9 luni cu mult mai mult decăt in 
întregii ani 1880 incoace. 

„Meiu am exportat mai puţin; vom exporta insă căt în 1983. 
„In fine, semințe uleioase am exportat in cele 9 luni 

mai mult decăt in fiecare din anii trecuţi, incepănd cu 1880, 
„Fără a exagera dar, putem zice că exportul de cereale 

este indestul de mulţumitor în comparaţiune cu cei cinci ani 
din urmă. Cu aceasta nu înţelegem că exportul din anul acesta 
este aintre cele mai insemnate; insă nu admitem ca să se con- 
damne 1885 ca an an dintre cei mai răi pentru comerciul nos- 
tru de exportaţiune. 

„Să trecem Ja exportul de vite. Ta comparațiune cu ex- 
portul din anii 1880 şi 1881, când am v&ndut aproape 19,000 
capete intrun an, negreşit că am exportat mai puţin in cele 
dintăi nouă luni din 1885, deoarece am vândut numai 7000 ca- 

  

*) Şi in adevtr, din causa răsboiului de dincolo de Dunăre, fiind 
oprit exportul cerealelor de acolo, noi, singur noi am „continuat de a 
exporta, ajutaţi de o recoltă relativ destul de bună.
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pete, adică cu 12,000 mai puţin. Nu se poate insă contesta o amelioraţiune foarte simţitoare in anul acesta comparat cu anii 1882, 1883 şi 1884. 

Căt priveşte acum importul nostru, noi credem 
că acesta cel puțin nu s'a sporit, dacă nu sa mic- 
şorat faţă, cu cel din 1884. 

Ne basăm deasemenea, pe Gate oficiale. 
In „Ixpunerea situaţiunii tesaurului public“ pe 

ziua de 30 Septemvrie a. C., presintată Corpurilor le- 
giuitoare de către d. ministru de finanțe găsim la pa- 
gina 8 că vămile au produs in anul bugetar 1888/4 
in total 20,076,362 lei, iar din import singur s'a inca. 
sat 17,713,972 lei, restul din export, plumbuire şi altele. 

In anul 1884/5 totalul incasărilor este 15,239,272 
lei, din care importul cu 13,326,721 lei. 

In „Expunerea de motive“ a proiectului de buget 
pentru anul 1886/7 preseniată, de acelaş minister, gă- 
sim la pag. 7 că ministerul evaluează venitul total din 
vămi pentru anul viitor la 16 milioane, basăndu-se pe 
faptul că „în cele dintăi 7 luni ale anului curent bu- 
getar“ — adică dela 1 Aprilie 1885 pănă la 30 Ostomvrie 
1885 —perceperile din vămi au dat suma, de lei 10,341,350 
in total,“ in această sumă cuprinzăndu-se deasemenea, 
veniturile din export Şi accesorii. 

De aci chiar ar resulta că importul nostru in 
anul civil curgător n'a fost mai mare decăt in anul 
premergător. 

Nemulţumiţi insă pe această socoteală numai a 
proximativă, şi avănd positive informaţiuni dela firme
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de import de prima, ordine, că in anul acesta, impor- 
tul s'a redus simţitor, am căutat să ne procurăm ci- 
frele exacte ale incasărilor vamali din acest an pe 
timpul dela 1 Aprilie şi pănă la finele lui Octomvrie, 
cănd navigația, se inchide, precum şi paralel, lună cu 
lună, incasările din 1884, spre a, se putea astfel com- 
para ambii ani in aceleaşi luni. 

Tată acum şi tabloul incasărilor!) : 

Perceperi efectuate 

1888: 1884: 

Lei Bani Lei Bani 

Aprilie. . . . 19799776. ...., 1,592,935 77 
Maiu..... 1.385,885 9. .... 1,628,556 90 

Iunie. .... 1,281,969 8. ..., 1,977,881 82 
Iulie. .... 1,317,643 12. .... 1,156,191 70 
August. . . . 1497204831. ..,.., 1,404,908 64 

Septemvrie . . 1,605441 7%5..... 1,538,948 58 

Octomvrie . . 1,960,745 8. .... 1,727,468 95 

Total . 10,272,177 9, . . . . 10.356,801 66 

Din acest tablou resultă convingător pentru ori- 
„cine că, incasările asupra importului nostru in căteşi 
şapte luni ale anului curent n'a fost mai mare decăt 
importul in cele şapte luni corespunzătoare ale anului 
1884. 

Dacă vom mai ține seamă de ameliorarea ser- 
viciului nostru vamal din an in an, ajungem la con- 

*) Datorim aceste 'notițe amabilităţii d-lui Director general al 
Vămilor.
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vicţiunea, că in anul acesta, importul nostru a rămas cel 
puţin staționar, dacă n'a scăzut, față, cu anul 1884. 

Dacă dară exportul, după tabelele publhcate de 
d. P. S. Aurelian, a crescut in acest an, iar importul, 
după datele de mai sus, nu, — atunci balanţa s'a inclinat 
în favoarea noastră, şi dacă agiul derivă numai din ba- 
lanţă atunci el ar fi trebuit să scază. 

Agiul insă dinpotrivă notează mai urcat in acest 
an decăt; in lunele corespunzătoare ale anului 1884. 

Să punem alături, după Monitorul Oficiul, fiecare 
lună tot cu incepere dela, 1 Aprilie in amăndoi anii 3): 

AGIO SE NOTEAZĂ 

1884: 1888: 
La 31 Martie 3, 25. — La 1 Aprilie 15. 60. „ 16 Aprilie 3, 45. — „ 16 , 15. 60, „ 2 Maiu 3. 80, — „30 » 18. —. „15 3. 45. — „ 15 Maiu MI, —, » 1 Iunie 4. 3, — „ 3 » 10, 25. » » 5. 10, — » 13 Iunie 10. 15, „ 2 Iulie 5. 50, — „ 1 lulie _ —. „56 5. 30, — „16 , 11. 35. » 1 August 6.40, — „8 » 10. 95. » » 5. 80. — » 16 August 11. 10. » 1 Septemv. 6. 10. — „ 2 Septemv. 11. 85. „15 „ 6. 20. — „ 16 » 12. 25. » 1 Octomv. 6, 15. — » 1 Octomv. 12. 90. „5, 6.40,  -— „1 , 13. —. „ 1 Noemv. 8. 65. — „ 2 Noemv, 15. 90. „5, 10. 20. — „ 15 > 17. 25. „1 Decemv, 12. —. — » d Decemv. 17. 50. 

Conclusiunea, se impune de sine. 

  

1) Cota oficială a Bursei Bucureşti.
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Terminăm dară cu primul argument. — Agiul 
nostru nu provine din balan cohercială. Argumentul 
este neexact, şi speranţa că numai prin indreptarea, ba- 
lanţei vom scăpa, de această plagă este o ilusiune amă- 
gitoare. — Causele agiului sunt altundeva. 

Neapărat insă că o țară cu circulaţiune degra- 
dată, dacă mai are incă, şi o bolanţă nefavorabilă, a 
ceastă imprejurare ii va agrava, incă şi mai mult si- 
tuaţiunea, precum la un individ, atins de ftizie, dacă, 
mai contractează şi o boală de stomach pe deasupra, 
atunci ftizia va deveni galopantă. Dar balanţa, comer. 
cială, oricăt de pasivă, o repetăm incă odată, de sine şi 
primordial nu produce agio dacă dealtmintrelea circula- 
țiunea este sănătoasă şi bine apărată de instituţiunile 
financiare ale țerii. 

Să trecem acum la al doilea argument pus im- 
protivă-ne. 

Știința încă n'a spus ultimul său cuvânt în favo- 
rul etalonului de aur. Sunt insemnaţi economişti cari 
susțin că dublul etalon trebueşte să fie adoptat de 
toată lumea, | 

Apoi oare aici este cestiunea? Noi afirmăm , şi 
vom dovedi mai la vale, că guvernele statelor care 
stau astăzi in fruntea civilisaţiunii, a acelor care sunt 
hotăritoare in privirea comerciului lumii intregi, au 
„adoptat deja in formă sau de fapt etalonul unic de 
aur, şi că la această, pornire generală in timpul nostru 
se raliază şi din ce in ce mai multe dintre statele de a
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doua mănă, că numai cine nu poate nu urmează, curen:- 
tului general, precum sunt țările podmolite in hărtie- 
monetă, ca Austria Şi Rusia. 

Noi invocăm legi lucrătoare, convenţiuni şi pro- 
tocoale internaţionale, decrete şi statute ale marilor 
institute financiare, care regulează circulaţiunea uni- 
versului şi determină alcătuirea, ei, — iar protivnicii 
noştri ne răspund cu păreri isolate ale unor invăţaţi, 
de cari guvernele lor insă n'au ascultat. 

Ştiţi cum seamănă acest fel de răspuns? El sea. 
m&nă cu răspunsul care ni sar da, cănd asupra unei 
cereri ce am face de arme, tunuri şi muniţiuni in ve- 
derea unei conflagraţiuni la, hotarele țării, ni s'ar r&s- 
punde : Staţi pe loc, nu vă grăbţii cu asemenea cereri, 
căci sunt incă mari inv&ţaţi cari condamnă r&sboiul 
in principiu; există chiar şi o ligă universală a păcii : 
r&sboiul va fi odată desființat dintre popoare. | 

Dar pănă atuncea ce ne facem noi? — Ce facem 
noi in acest general siruggle for gold, această goană 
după aur din partea tuturor statelor, pe care princi- 
pele Bismark a, asem&nat-o cu intinderea unei plapome 
de toţi in toate părţile căutând fiecare ca să nu r&- 
mănă cu totul desvălit? 

la aceasta nu ne răspund bimetaliştii noştri, 
— dacă bimetalişti sunt. — Ei fug de cestiune aşa, pre- 
cum 0 punem noi, şi aşa precum a pus-o un concurs 
intreg de imprejurări. R&spund la altceva ce nici noi 
n'am tăgăduit. Ştim şi noi şi recunoaştem că sunt 
economişti prea însemnați cari susţin că argintul ar 

ne”
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cănd, precum bunioară putem rectifica metrul după 
meridian. | 

Un asemenea metru al valorilor nu-l'vom putea găsi 
şi mai. puţin vom putea, să inventăm un represintant 
material al lui, din causă că valoarea există şi vieţu- 
eşte numai in intelectul omenesc, iar nu in lumea fisică. 

In stăruința totuş de a găsi in lumea mate- 
rială cel puţin un obiect de comparaţie căt mai stator- 
nic in valoarea, lui din schimburi, spre a putea compara 
cu el celelalte valori mai niult schimbătoare, omenirea, 
incepând cu piei, juncani, ete., a căror întrebuințare şi 
prin urmare valoare usuală şi de schimb erau mai ge- 
nerale şi mai statornice intre „oameni, au ajuns cu 
timpul la metale, cupru, bronz, şi în urmă la argint 
şi la aur, la care s'a oprit in zilele noastre. Sa cons- 
tatat adică in cursul secolilor că, aceste metale, numite 
de aceea precioase, au păstrat mai mult decăv oricare 
altă, marfă, produs al pământului sau al omului, va- 
loarea lor in schimburile dintre oameni. Sa mai obser- 
vat incă că ele permit, mai mult decăt oricare altă 
marfă, a fi transportate şi păstrate cu inlesnire orişi- 
unde şi timp indelungat, fără a suferi alterare, permit | 
a fi impărţite in părticele cu mare precisiune şi a fi 
iarăş impreunate cu uşurinţă, că infine şi mai presus 
de toate ele insuşesc calitatea, de a fi unica marfă tot 
deauna căutată Şi primită in cel mai larg cere de 
0ameni, astăzi pe intreaga suprafaţă a pământului, 
cum nu mai este alta, 

Pentru aceste deosebite insuşiri proprii ale lor, 

mie ve 
"7 Tai Sie 

sata 
asdaueă 

“..: var 
a... 
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acBste două metale servesc de secole ca obiect de com- 
parație pentru valoarea celorlalte mărfuri ce zilnic schim- 
băm unele pe altele in virtutea divisiunii muncei noas- 
tre. Alor valoare de: schimb fiind mai. statornică, ne 
servim de ele drept măsurători spre a determina, va- 
loarea, celorlalte bunuri; 

S'a mai inlesnit incă această funcţiune importantă 
a. metalelor precioase prin intervenţiunea Statului. Sta- 
tul, această supremă expresiune a, unui cere de oameni 
convieţuitori, s'a insărcinat pentru celeritatea comereiu- 
lui a bate aceste metale in formă de monetă. Aceasta 
insemnează că Statul cu a lui autoritate garantează, că 
fiecare bucăţică, de metal investită cu-timbrul lui este 
cântărită exact şi conţine atăta metal precios curat 
căt dictează legea de toţi cunoscută, care a presidat 
la baterea, ei. Prin aceasta primitorul şi dătătorul mo- 
netei sunt dispensaţi de ostenelele şi de greutăţile im- 
preunate cu verificarea fiecărei monete cu privire la, cu- 
rățenia (titlu) şi la greutatea ei. Invederat că prin 
această garanţie intervenientă a Statului celeritatea 
şi siguranţa in transacţiuni se sporeşte intr'un moâ in- 
semnat, - 

Dar atăt şi nimic mai mult. Aici se mărgineşte 
rolul bine înțeles al Statului faţă cu banul. Până aici 
numai ajunge puterea lui. Precum Statul timbrează 
baniţa şi chilogramul, neadăogănd la capacitatea, şi 
gretatea lor, ci garantănd numai deplina lor confor- 
mitate cu legea de măsuri, deasemenea şi la moneda 
bună timbrul Statului nu poate adăoga sau scădea, la 

Oz 3
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valoarea, ei intrinsecă al cărui purtător este metalul 
din care a fost bătută, 

Elementele esenţiale dară care constituese noţiu- 
nea, adevărată a banului sunt: 10 Valoarea, intrinsecă, 
bazată pe valoarea, de schimb a metalului curat ce con- 
ţine; 20 Investirea banului cu autoritatea, Statului, ca- 
rele ii garantează greutatea, şi titlul curat, primind mo- 
neta el insuş in plăţile sale şi pedepsind pe contrafăcătorii 
timbrului s&u, falsificatorii şi degradatorii monetei sale. 

Lipsind unul din aceste două elemente numai avem 
noţiunea ban, avem un jumătate-ban, un ne-ban, un ban 
fals, un ban cu curs forțat sau o bucată de metal brut. 

Astfel, prin firea sa banul aparţine la două domnii 
deosebite una de alta: prin metalul din care e confec- 
ționat, el aparţine lumii întregi, este o marfă univer- 
sală şi urmează legilor economice universale, care de- 
termină valoarea lui de schimb; prin baterea sa, in 
formă de monetă, banul cade sub puterea Statului ace- 
luia, care i-a dat cursul, urmează, soarta politică a, lui Şi 
este supus la procesele economice ce se petrec in ţara, 
unde s'a indigenat. 

Din nefericire, această atărnare a banului de doi 
stăpăni deosebiți unul de altul Şi deopotrivă suverani, 
avend amăndoi "putere hotăritoare asupra, lui, s'a, ig- 
norat prea adeseaori. Istoria circulaţiunii am putea 
zice că este mai ales o istorie a incercărilor de impie- 
tare ce necontenit au făcut Statele şi stătuleţele asu- 
pra autonomiei metalului ce ține de domenul univer- 
sului. Revanşele metalului insă mau lipsit niciodată şi



21 

au fost crâncene. Cu drept cuvănt zice Macauley că 
„este indoelnic dacă regi răi, miniştri r&i, parlamente 
rele şi judecători răi au pricinuit int'un pătrar ce se- 
col Angliei atăta r&u căt i-au făcut Krons şi Shil- 
lingii r&i intrun an.“1) 

Sar părea infine că după nenumăraiele miserii, 
după desastrele prin care au trecut țerile Europei mai 
ales in evul-mediu, să fie astăzi un adevăr căştigat 
destul de scump şi recunoscut; infine, că valoarea în- 
trinsecă a monetei, forța ei liberatoare şi achisitoare, 
se determină in ultima instanță, de comerciul universal; 
că aceasta nu i se poate decreta volniceşte de Stat, 
oricăt de puternic ar fi el dealtmintrelea şi oricăt de 
largi ar fi hotarele sale; că Statul cu dela sine putere 
nu poate creă bani din orice ar voi, Şi că este o eroare 
de a crede că chiar pentru o mică parte, el ar putea 
spori valoarea banilor sti cu oarecare trăinicie fără de 
a aduce jignire tutulor gospodăriilor supuşilor sti. Şi to- 
tuş sub diferite forme, iarăş şi iarăş se păcătueşte 
contra acestei legi economice atât de adevărate şi 
atăt de uşor de ințeles. 

Cu toţii zimbim astăzi cănd cetim ce serie Ivan 
Possoşkoft, contimporanul devotat al lui Petru-cel-Mare: 
„Străinii fac socoteala, banilor lor după raportul me- 
talului curat ce cuprină ei şi nu pe baza absolutei pu- 
teri a monarchului care i-a făcut. Noi insă venerăm 
pe Țar ca insuş pe Dumnezeu şi ne supunem intru 

1) W. Roscher, «Nationalăkonomik des Handels und Gewerbe- 
fleisses> — Stuttgart 1851 — pag. 229.
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„toate. voinţei lui. Noi nu ne. uităm la greutatea -mio- 
netelor noastre, ci la inscripţia pe care o. poartă ele. 
Ceea ce noi stimăm nu este arama din care sunt. fă- 
cute, ci numele Imp&ratului nostru, pe care-l vedem 
imprimat,“ 1) | 

Ridem de naivitatea, bietului Possoşkoff, şi totuş 
aceeaşi eroare o comitem şi noi atunci cănd batem 
monetă naţională reală de argint de 5 lei decretăndu-i 
o valoare cu aproape 20%/, mai mare de cum este pre- 
ţul acelor 25 grame argini pe piața universului, 

Ce facem oare printraceasta, alta decăt că igno- 
răm acel inexorabil adevăr, care m'ar mai fi permis astăzi 
a-l ignora, că banul, dacă este să fie un m&surător al 
valorii, in țară chiar trebueşte să represinte prin me- 
talul din care e bătut acea valoare care î-0 indică in- 
scripţiunea ce poartă. Uităm că inscripţiunea, are in- 
semnătate şi putere numai pănă la graniţă; că acolo 
banul nostru este supus la o carântină aspră, este des- 
brăcat de toate podoabele sale, de toată simpatia de 
care se bucura la noi precum “şi de toată sila, care-i 
garanta cursul. Dincolo nu mai are nici mai multă nici 
mai puţină putere decăt aceea a oricărei alte bucățele 
de metal precios brut, cu atăta, greutate adevărată căt 
şi el conţine, şi representă numai atăta valoare căt i se 
hotărăşte după preţul metalului in acel moment de piaţa 

  

5) Emile de Laveleye — «Wesen des Geldes> in «Schriften des 
Deutschen Vereins fiir internationale Doppelwăhrung»' — Berlin 1883 — 
Fasc. 9, pag. 25. - i
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universală. Uităm că puterea, aceasta, a universului a- 

supra banilor noştri este aşa de mare, incăt ea, trece 
chiar peste străjile şi pichetele noastre dela hotar Şi 

iși revendică dreptul s&u intreg chiar inlăuntrul țării 

noastre. Ea hotărăşte, prin arbitraj şi cambio, valoa- 

rea banilor noştri chiar la noi, şi, dacă avem in circu- 
laţie o specie de monetă cu curs legal exagerat, atunci 

pe cealaltă specie de monetă cu valoare adevărată o 

ia, o pune in tigăiuşe şi o topeşte, nevoind să ne-o 

lase să fie insultată de noi. 

P&cătuiesc contra acestei legi şi aşa numitele 
„Uniuni monetare“ intru căt ele sunt mărginite la un 

număr de State numai, şi de aceea, roadele lor n'au fost 
cele aşteptate. Sa crezut adică că ce nu poate un 
singur Stat ar fi put&nd mai multe impreună. Sau cre- 
zut că printi'un protocol semnat de mai multe State 

Sar putea scoate măcar pentru o:seamă de ani, dacă, 

nu pentru vecii vecilor, aurul şi argintul in raportul lor 

de valoare unul faţă, cu celălalt de sub imperiul pieței 

universale şi al fluctuaţiunilor ei. S'a incheiat buni- 

oară, sunt acum tocmai 20 ani, la Decemvrie 1865, 
aşa numita „Uniune latină“ intre Francia, Belgia, Ita- 
lia, Elveţia şi in urmă Grecia, hotărind că un kilo- 
gram aur trebueşte să valoreze tocmai atăta căt 15:/, 
kilograme argint şi vice-versa. Evenimentele şi fluc- 
tuaţiunea metalelor in piaţa universală insă — căci lu- 
mea este mai mare decăt intinderea Uniunii—au făcut 
ca socoteala, de acasă să nu se mai potrivească cu cea 
din piaţă, şi astăzi, cănd scriem - aceste r&nduri, in-
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vrăjbirea acerbă ce există intre părtaşii ligei asupra 
aşa numitei clause de lichidare, este fermula sub care fiecare Stat din cele aliate stărueşte a se scăpa căt mai 
cu bine din urmările greşelei comise acum 20 de ani. 
Vom expune mai la vale, la, locul său, istoria acestei 
lupte intre fraţi. 

Evident că pe cătă vreme nu se vor uni toate Sta- 
tele mari şi mici din toată lumea, sau marea lor majori- 
tate, spre a fixa cu toatele impreună un raport de va. 
loare — chiar fictiv fie — intre ambele metale, pe atăta, 
vreme un stat, două şi nouă, care admit dublul etalon, 
se slujesc de un cot in măsurarea, valorilor carele este 
expus de amăndouă capetele sale la, lungire şi :a, scur- 
tare, şi nu stă in puterea lor de a opri ca scurtarea, sau 
lungirea să o hotărască alţii, adică lumea toată. 

Resumăm şi zicem : metalul din care se bat mo- 
netele reale intro țară, şi aceasta numim etalonul ei, 
este supus fluctuaţiunilor pieţei universale. Singură a- 
ceasta determină in definitiv valoarea, de schimb a, ori- 
cărui ban. Statul el insuş nu poate să adaoge nimic 
la valoarea intrinsecă a banului sân, şi numai acel stat 
are bani buni care-i bate din metalul apreciat cel mai 
bun in piaţa universală. Banul din metal depreciat 
poate să, fie impus cu forţa 1) locuitorilor unei țări, dar 
acel ban nu mai este ban adevărat, ci in casul cel maj 
bun un ban fiduciar, bazat, in tot sau in parte pe pute- rea, şi increderea ce o are Statul care i-a at curs, in- 

  

1) Dr. H, Kleser— CGeld un Wâhrung — Berlin 1881 pag. 28.
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tocmai ca şi moneta divisionară, ca bilionul, sau ca mo- 
neta fiduciară, de hărtie. — „Adevtratul ban trebueşte 
să fie de aşa natură incăt, abstracțiune făcând de tipa- 
rul lui exterior (âuperea—Geprăge), și fără întervenţiunea 
autorităţii publice, să servească primitorului ca metal 
spre desăvărşită acoperire a creanței sale.“ 1) 

Aceasta, fiind adevărata teorie a banilor, vom in- 
cerca a dovedi acum că argintul a devenit astăzi un 
metal nedestoinic a mai servi ca materie din care să 
se mai poată bate bani cu acea valoare intrinsecă, care 
o avea mai nainte. Şi dacă s'ar mai putea incă admite 
argintul ca etalon, aceasta, ar fi cu putinţă numai in ra- 
portul comercial ce există astăzi pe piaţa universală 
intre ambele metale, intrun raport cu mult mai scăzut 
față, cu aurul (poate 1: 20), Şi aceasta incă ar presinta 
mari inconveniente. 

III. 

„Cestiunea valutei este o cestiune internaţională şi 
nu curat națională adică locală“, —zice a. O. Haupt, unul 
din bimetaliştii de frunte, — „Şi ideea că o ţară s'ar putea 
emancipa de curentul general domnitor, şi ar putea să 
meargă calea sa proprie, trebueşte, cum stau lucrurile 

4 

  

1) L. Bamberger, «Die Schicksale des lateinischen Miinzbundes>— 
Berlin 1885, pag. 29.
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astăzi, să fie abandonată odată pentru totdeauna. 1) 
Acest caracter internaţional al cestiunii monetare 

au fost ignorat de noi Romănii; contra lui am greşit 
cănd am umflat circulaţiunea noastră, de argint peste 
mesură, neţinănd seamă de ce se petrecea in cealaltă 
lume, de enorma depreciare a, argintului. Necunoștinţa, 
poate fi explicată, până la un punct cu zorul lucrărilor 
multiple ce s'au cerut la renaşterea, noastră politică, 
Şi la reorganizarea Statului nostru pe baze moderne. 
Dar nu mai puţină vină avem şi vina trebuieşte s*0 plă- 
tim acum in formă, de agio cu intregul lui cortegiu de 
neajunsuri, 

Și totuş ar fi fost cu putinţă să, ne ferim de a- 
ceastă greşală inv&ţănă din păţaniile altora. Un exem- 
plu instructiv erau experiențele făcute de Statele- 
Unite ale Americei de Nord in jumătatea G'intăi a se- 
colului acestuia, 

La 1792 Statele-Unite americane au inființat cu 
entusiasm o monetărie naţională, şi au inceput a bate 
liber dollari de aur şi dollari de argint admiţănd o re- 
laţiune intre ambele metale de 1: 15 — deşi acest; ra. 
port nu corespundea, pe deplin valorii lor din piaţa de 
pe atungi. Căţiva ani în urmă, la 1803 (Germinal XI) 
Francia adoptă, o relaţiune mai corespunzătoare cu piaţa, 
I:151/,. — Relaţiunea americană fixează uncia de ar- 
gint cu 627/, pence, pe cănd: Francia o fixează 60%/ 
pence. Cu toată, neperfecţiunea, relaţiilor comerciale. pe 

  

1): Wăhrungs- Politik und Miinzstatistik — Ottomar. Haupt — 
Berlin 1884 (datat din Paris 28 Maiu 1884), pag. 161. |;
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acea, vreme, cu toată distanța intre ambele țări, ime- 
diat incep a se simţi jenă şi conturbări in cireulaţia 
Statelor-Unite americane. Cu căt navigația, se desvoltă 
cu atăta dollarii.de aur incep a se rări in Statele-Unite 
şi din ce in ce se presintă mai mult argint la mone- 
tărie cerănd să fie bătut monetă. Speculaţiunea a găsit 
profitabil a. trimite bucăţi de 5 franci franceze la New- 
York spre a-i preface acolo in dolari de argint cu pro- 
fit de circa 83 pence de bucată, schimbăndu-i imediat 
pe loc in dollari de aur. Cam tărzior au observat: A- 
mericanii greşala comisă, şi voind a-şi răsbuna au co- 
mis o altă greşală. La 1834 au fixat raportul 1: 16. 
In Francia r&măsese 1: 15:/,. Indată speculaţiunea, 
işi incepe jocul s&u in sens contrar, Şi pluteşte după 
curentul vă&ntului acum opus; Incep acum dolari de 
argint să plece la Europa. O serie intreagă de măsuri 
popritoare au trebuit să fie luate de Statele-Unite şi 
succesul lor n'a fost prea mare. Aşa : deteriorarea mo- 
netei divisionare de argint care mai nainte şi dela in- 
ceput avea titlu egal cu moneta unitară de argint, iar 
la 1853 s'a scăzut cu 81/,%/, din titlu fin; apoi scăderea 
puterii de legal-tender a monetei divisionare numai 
pănă la 5 dollari, spre a ține astfel dollarul unitar de 
argint in circulaţia, internă. 1) R&sboiul civil cu urmă- 
rile lui financiare şi cu banii de hărtie incheie acest 
capitol instructiv al istoriei monetare americane. 

Am ales anume acest exemplu din timpul inainte 

1 O. Hanpt. — Wâhrungs-Poliuk cit, pag. 153. .
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de enorma depreciare a argintului, care incepe dela, 
1870 incoace, precum Şi inainte de infiinţarea „Uniunii 
latine“ (1865), spre a invedera cum circulaţiunea, unei 
țări este inriurită şi cum ea poate fi chiar sdruncinată 
prin fapte ce se petrec intr”o altă ţară chiar depărtată, 
cu privire la alcătuirea circulaţiunii,— atăt de înterna- 
ională de firea ei este cestiunea, circulaţiunii şi atăt 
de mare băgare de seamă şi atăt de largi priviri se cer 
la alcătuirea circulaţiei unui stat. Avem in acest exem- 
plu două ţări, ambele cu circulaţie metalică, niciuna, 
cu bani de hărtie, ambele cu dublu etalon,— şi numai 
din causă că raportul intre ambele metale se deose- 
beşte, relativ puţin, fără a mijloci nicio altă, impreju- 
rare, imediat vedem că se stabileşte un puternic dre-. 
nagiu, Şi O țară, sustrage celeilalte banul apreciat, mai 
bun pentru moment, odată, pe cel de aur şi altă dată 
pe cel de argint, — atăt de absolut adevărată este le- 
gea, formulată de Thomas Gresham, intemeitorul Bur- 
sei din Londra, că „moneda rea, goneşte pe cea bună, 
din țară“. 1) 

In baza acestui drenagiu, ce vecinic există intre 
toate Statele din lume, şi din Romănia, aurul s'a 
Scurs şi s'a dus afară indats ce am creat o circula- 
ţiune reală de argint greşită şi care s'a intreit, încă 
cu bilete. 

Spre a invedera acest lucru, datori suntem a arăta 

1) Dr. Hans Kleser « Wăhrungs und Wirtschaftspolitil — K5ln. 
1885 — pag. şo.
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cum argintul, ca metal, atunci cănd incepem baterea, 
monetei noastre reale de 5 lei, era pe piaţă mai depre- 
ciat- decăt raportul admis de legea noastră monetară. 
Dovedind aceasta, uşor se va ințelege procesul de sleire 
a aurului din ţară. Să nu vorbim deocamdată de ope- 
raţiunile speculatorilor. Să vedem numai cum chiar 
fiscul funcţionează ca pompă spre acest finit”, icoana, 
fiind mai uşor de cuprins. Indată ce s'a scos monete 
veale Ge argint in circulaţiunea din Romănia şi biletele 
de bancă aşa precum sau emis ele, şi dacă argintul, 

ca metal, este căt de puţin inferior in valoare, atunci 
toate casieriile statului nu vor mai primi in plăţi de- 
căt numai argint şi bilete. Dar Statul nostru fiind da. 
tor, şi mult dator in străinătate, trebueşte să ser- 
vească anuităţile sale in monetă de aur. El trimite 
milioane de aur in fiecare an afară, care nu se mai 
intorc, care intră in consumaţia străină sau se ca- 
pitalizează acolo in alte titluri de stat Şi impru- 
muturi. 

Ce se intămplă in ţară? Argintul nostru şi bile- 
tele nu se primesc pe nominalul lor in alte ţări. Sta- 
tul, fiscul nostru, devine insuşi cel mai mare căutător 
de aur, trebueşte să cumpere aurul pentru anuităţile 
sale cu bilete şi cu argintul s&u primite dela contri: 
buabilii şi arendaşii săi. Astfel el insuşi pompează au- 
rul din piaţă făcănd loc din ce in ce mai larg, monetei 

inferioare, şi incep creditele de agio in bugetul stu. 

Să vedem insă acuma din care cause argintul ca 

metal este astăzi atăt, de depreciat, depreciare de care
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nu s'a ținut din nenorocire seamă la noi. cănd am in- 

ceput baterea, monetei reale de 5. lei şi cănd s'a fun- 

dat Banca naţională. 

Deşi pentru scopul nostru ar fi de ajuns să presen- 

tăm tabloul relaţiei comerciale intre -aur şi argint dela, 

1870 incoace, spre a se vedea diferinţa intre valoarea 

argintului in piaţă şi intre valoarea lui presupusă de 

legea, noastră monetară, totuş nu credem de prisos, 

pentru o mai bună ințelegere a, intregei cestiuni, să, 

presintăm aici un tablou, cu incepere chiar dela ince- 

putul secolului, din care se va vedea cum argintul 

de o sută de ani cu puţină variaţiune mereu scade 

in preţ, in valoarea lui de schimb. 

Cifrele le-am cules din lucrările admise astăzi atăt 

de bimetalişti căt şi monometalişti in toate discuţiunile 

monetare ca având deplină autoritate, lucrările dd-lor 

Soetbeer, Seyd, O. Haupt, Laveleye şi Bamberger, iar 

pentru anul din urmă din depeşile Oficiale financiare. 

In tot cursul secoluhii trecut relaţiunea intre aur 

şi argint a, fost cam 1: 15 (Newton 1717). 

La 1785 celebrul raport al Ministrului francez 

Calonne cătră, Rege propune a se fixa relaţiunea de 
1 : 15'/, între aur şi argint, !) care se adoptă in urmă 

şi la 1803 ca bază a sistemului monetar francez, 

iar la, 1865 de „Uniunea latină“ şi la 1867 in prin- 

1) Calonne propune raportul argintului față de aur cu 15"/p, căci 

relatiunea sistemului monetar francez de atunci fiind 1: 14%%% sg, aurul 

mai ieftin prin urmare decăt in ţările vecine unde era 1: 15, crede că 

din această causă se exportează Louis-d'orii. Spre a impedica aceasta,
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cipiu . şi de noi. Această, relaţie presupune uncia de 
argint 60/; pence. 

La 1816 Anglia adoptă etalonul unic de aur Şi 
degradează argintul a servi numai ca să se facă mo- 
netă divisională din el. 

Iată acum tabloul prețurilor argintului ca metal. 
Piaţa universală este Londra, e aceea prețul se fixează 
pe uncie şi pence: 

La anul 1815 se notează Uncia Standard Argint la Londra cu 64— pence. 
» 

» 

propune urcarea aurului chiar peste preţul din piaţă, 

internationale Doppelwihrung.» — Fasc, I. — pag. 14. 

1816 
1819 
1832 
1834 
1835 
1844 
1847 
1848 
1850 
1851 
1833 
1854 
1857 
1861 
1862 
1865 
1868 
1869 

  

59'/ 
67— 

59%/, 

» 

» 

» 

5915, » 

59''/,5 
59/, 
591/,5 
59%; 

60'/,s 
61 

61'/, 

61", 

61%, 

61%, 

» 

GI 

GL'/ss 
60'/, 

69/, 
» 

propune 1: 
15'1/3. — Vezi E. de Laveleye. —. «Der Grund der Werthschwankungen 
zwischen Gold und Silber> — cin Schriften des Deutschen Vereins fir
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La anul 1870 se notează Uncia Standard Argint la Londra cu 601/, pence. 

2 1871 » a » » a 60%/ 2 2» 

» 1872 » 2 » » » 601/ 2 2 

2 1878 2 2 » » » 591/, » 

p 1874 n » » n n 581/ 4 2 

2 1875 N » 2 PD > 56'/g > 

» 1876 n » » n » 52% 4 9 2 

» 1877 2 n » n 2 54, 2 

n 1878 » » . n 2 » 521/ 2 n» 

2 1879 2 2 2 » » 511/ 4 5 

» 1880 D > >? » 2 551/4 » 

5 1881 » n 2 n » 51%, ? 

n 1883 » n » 2 » 509/ 186 o» 

1884 » » n n » 497/ 8 2 

1885 > > , , > 461 - 

R&sar indată, din această tabelă 4 epoce sau etape 
in scăderea, argintului : 

1 După terminarea, r&sboaelor napoleoniane şi 

pănă la anul 1850, argintul are un preţ, comercial sta. 
tornic de pence 59 şi o fractiune, ceva, mai jos decăt rela- 
țiunea franceză (607/, pence) ; 

2% Dela 1850 şi pănă la 1865, preţul comercial 
al argintului se ţine cevaş urcat peste relaţiunea fran- 

ceză. El notează pence 61 şi o fracțiune. Causa, este 

descoperirile celebrilor „Placers“ de aur din California?) 
in anii 1847-—48 al căror aur se revarsă in Europa cu 

incepere dela 1849; 

30 Dela 1866 până la 1872 argintul s scade iarăş la 

1) Intrun moment de panică chiar 46 pence.—Laveleye <Wesen 

des Geldes» 1883, pagina 30. 

2) Emile de Laveleye, <Wesen des Geldes» cit., pag. 34.
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Pence 60 şi o fracțiune. „Uniunea, latină, incheiată la 
Decemvrie 1865, intinde relaţia, francesă asupra unei 
populaţiuni de peste 75 milioane oameni, cari cu toţii 
recunosc argintului un raport de 1: 15!/, față cu 
aurul, adică unciei de argint o valoare de Dence 601|; 

4 Dela 18783 incoace se incepe insă o grabnică 
şi enormă scădere. Statele Scandinave, Suedia, Norve- 
gia şi Danemarca adoptă etalonul unic de aur, cum il 
are şi Anglia dela inceputul secolului. Germania, adoptă 
etalonul de aur şi incepe la 1873 cu demonetizarea 
argintului său, aruncănd mase enorme de argint ca 
marfă de desfăcut pe piață. La 1875 trec in fapt şi 
Statele-Unite americane la etalonul de aur. „Uniunea, 
latină“ mărgineşte la 1874 baterea monetei de argint 
reale, şi la, 1878 o suspendă cu desăvărşire. Urmarea, 
tutulor acestora este o adevărată derută în prețul ar- 
gintului. EL o rupe devale Şi nu se mai poate preve- 
dea, unde se va opri. 

Acum incepem insă noi a bate monetă reală de 
argint la 1879, şi batem mereu pănă la 1884 incă. Ra- 
portul admis de noi este cel a] „Uniunii latine“ adică 
uncia de argint 607/, pence, şi in piaţă uncia face 
51, 50 şi aşa mai departe in jos — incepem chiar cu 
0 diferență de 20%. . 

In chip de comentar la acest tablou şi spre a se 
ințelege mai bine această katavasis a argintului in ju- 
metatea a doua a secolului nostru, vom mai adăoga 
aci şi cifrele producţiunii lui foarte sporite de două 
decenii incoace din minele americane, pun&ndu-le alături 

23,467 3
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cu cifrele producţiunii micşorate a aurului in acelaş 
timp. 

Iată producţiunea după estimaţiunea distinsului Di- 
rector al monetăriei din Washigton, d. Burchard: 

Anui Aur kilograme Argint kilograme 

1845 1,500 — — 
1846 — 1847 — 3,000 — — 
1848 15,000 — — 
1849 611,200 — — 
1850—1857— 684,800 — — 
1858 15,200 — 12,000 
1859 —1860— 144,400 — 6,000 
1861. —1870— 713,600 — 2,423,800 
1871 —1880— 612,600 — 8,592,500 
1881—1883— 182,100 — 3,141,000 1) 

Singură, această producţiune sporită a argintului, 
faţă cu acea a aurului din minele americane, incă ar 
îi trebuit; să aibă o influență, apăsătoare asupra, prețu- 
lui comercial al argintului, oricare ar fi fost de altmin- 
trelea stokul lui total in lume. 

Noi credem că dela 1873 incoace i s'a dat chiar 
lovituri de moarte ca mijloc de circulație. Credem că, 
toate opintirile ce se fac pentru a reabilita argintul in 
această funcţiune sunt şi vor rămănea zadarnice. 

Spre a invedera aceasta vom expune pe scurt 
procesul demonetizării lui in Imperiul German, vom 

1) În tabloul reprodus de d. O. Haupt «Wăhrungspolitik und Miinz- 
statistik>, Berlin 1884, pag. 159, intervine aici o eroare de tipar : 
314,100 in loc de 3,141,000. — Eroarea se găsește ușor din evalua- 
rea kilogramelor in franci cu 697,000,000 îr., socotind kilogramul cu 
222 franci cum urmează textul,
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arăta lupta, zadarnică a aşa numiţilor „Baroni de ar- 
-gint“ din America pentru Bland:bill Şi ce insemnează, 
aceasta; infine vom face o scurtă istorie a „Uniunii 
latine“ monetare; vom arăta ce insemnează astăzi cearta 
pentru „clauza, de lichidare“, ceartă ce in aceste mo- 
mente este in culmea ei; vom arăta asemenea cum 
fondul vrăjbei este convicţiunea ce au căştigat toate 
statele părtaşe ale uniunii, că curentul universal fiind 
pentru etalonul de aur, fiecare dintre ele trebue să se 
pregătească a scăpa căt mai cu bine la desfacerea 
uniunii, cănd fiecare va trebui să'şi demonetizeze ar- 
gintul cu efigia sa aflător in circulaţiunea intregei 
uniuni. 

IV. 

In statele ce compun astăzi Imperiul German e- 
xista, de secule singurul etalon de argint. Monetele de 
aur indigene şi străine erau tarifate. Imediat după con- 
stituirea Imperiului German, țin&ndu-se bună seamă de 
toate imprejurările de afară şi din lăuntru, se proclamă 
prin legea monetară dela 4 Decemvrie 1871 aurul de 
unic etalon al imperiului. Marca imperială se va con- 
fecţiona numai din aur.!) 

La 9 Iulie 1878 se promulgă a, doua, lege monetară 
prin care se desăvărşeşte trecerea, fiecăruia, din statele 
germane în particular la unicul etalon de aur. Se decre- 
  

, 1) Se utilisează spre acest sfârşit şi partea primită in aur din mi- 
iiardele r&sboiului. In Iulius-Fhurm din Spandavw, unde se păstrează 
tesaurul de r&sboiu, sunt depuse circa 120 milioane in aur. 

3*
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tează adică prin această lege că pe viitor fiecare din 
Statele confederate nu vor mai bate decăţ mărci de aur: 
1395 mărci dintr'un kilo fin; iar din argint nu se va 
mai bate decăt monetă divisionară: 100 mărci din- 
tun kilo fin şi cu putere liberatoare numai pănă la 
20 mărci. Insă, in mod provisor şi pănă să se confec- 
ționeze toată moneta, de aur trebuitoare circulaţiunii şi 
pănă să se sfărşească operaţiunea demonetizării ar- 
gintului, se acordă, ca stare de transiţie, talerilor de 
argint un curs de 3 mărci. Această stare de trausiţie 
s'a caracterizat foarte bine cu numsle de „dublu eta- 
lon schiop.* 

Consecuent cu principiul proclamat, „Banca impe- 
rial&“ se sileşte a aduna o provisiune insemnată de 
monete reale şi lingouri de aur spre a o ține la, dis- 
“posiţiunea, publicului pentru scopuri de export şi spre 
a impedica prin aceasta ivirea unui agio căt de mini: 
mal. Paralel guvernul imperial incepe retragerea tale- 
rilor din circulaţie şi vEnzarea argintului, ca brut me- 
tal, cu căntarul, după preţurile comerciale ale zilei. 

Sau v&ndut astfel in cursul 

Anului pfunţi argint pence Uncia Standard 

1873. „ 105,923 cu preţul de , 595/15 
1874. . 708,685 p 58%, 
1875... 214,898 > 57/4 
187%. . 1,211,759 » 595, 
1877. . 2,868,095 Ș 545,6 . 
1878. . 1,622,69 ; 59%/,6 
1879. . 877,774 » 50, —
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Va, să zică treptata scădere pănă la 9:/, pence 
de uncie, care representă cam 16%, nu impedică pe 
Germania de a desface mereu argintul său, Şi daca fa- 
cem socoteala pagubei ce n'a şovăit un singur moment 
a 0 lua asupră-şi, urmănd buna sa politică monetară, 
ajungem la cifra foarte insemnată de 96,481,136 mărci 1) 
sau 121,601,420 lei, diferenţa, intre preţurile realizate 
şi intre paritatea argintului 60%/, pence. 

Oamenii de stat ai unei naţiuni atăt de mari şi 
fruntaşe in lume au trebuit să-şi fi dat bine seama 
cănd au luat asupra imperiului această pagubă. ki 
au adus această jertfă ințeleaptă şi la timp spre a 
asigura in schimb Germaniei o circulațiune sănătoasă 
potrivită cu imprejurările şi pentru care astăzi este 
invidiată. Mai tărziu, când uncia de argint a căzut la 
46 pence, jertfa ar fi trebuit să fie incă şi mai mare 
şi pe deasupra disagiul ar fi adus vătămări simţite in- 
tregei economii a naţiunii. In acest moment; incă mai 
sosesc depeşi din Londra, anunțănd o insemnată scur- 
gere de aur spre Germania, in urma căreia Banca, An- 
gliei se vede silită a-şi urca scontul său. Pe căt ştiam 
noi, vănzarea argintului era, suspendată dela 1879 in- 
coace. 

Să, vedem acum ce se petrecea, in acelaș timp 
in America de Nord. Statele-Unite als Americei de 
Nord - desființează şi ele la 1873 duplul etalon. Se 
decretează că numai aurul să fie primit in plăţi pe 

  

?) O Haupt. Wăhrungspolitik, citat, pag. o.
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viitor iar argintul numai pănă la 5 dolari. Paralel 
insă se face o incercare cu aşa numitul „Trade-Dol- 
lar“, o monetă specială destinată a funcţiona in co- 
merciul exterior mai ales in cel cu China, şi Japo- 
nia, unde să inlocuiască „Piastrule mexican, carele de 
mult circulează in acele părți. Această incercare insă 
nu reuşeşte!) şi la 1878 se opreşte baterea, trade-dolla- 
Tilor ajunşi pănă la suma, de 35,958,360 dollari, iar 
la 1884 Congresul se vede silit a decide ca ei să fie 
retraşi şi guvernul să-i rescumpere al-pari cu dollari 
de aur. | 

Pănă la 1878 nu se mai bate pentru comerciul 
interior monetă, reală de argint. La 928 Fevruarie 1878 
insă se primeşte celebrul Bland-bill. Proprietarii de mine 
de argint reuşesc dacă nu a reabilita din nou argintul 
in toată puterea lui, cel puţin a-l face să, fie admis in 
parte ca mijloc de circulaţie. Bland-billul impune obli- 
gațiunea guvernului de a bate in fiecare lună cel puțin 
2 milioane dollari Şi maximum 4 milioane dollari âe ar- 
gint in relaţiunea de 1.16 sau uneia 59 pence. Aceasta 
ca stadiu de transiţie în speranţa, că agitația, purceasă 

  

  

1) Intre alte cause care au zădărnicit incercarea cu trade-do- 
larii a fost și următoarea. Deşi ei erau bătuţi 420 grains a 90/,00p fin, 
pe cănd piastrii mexicani au numai 416 grains și fineţa 2%3/, co» totuși fi- 
indcă monetăriile mexicane au fost totdeauna neperfecte la afinare, pia- 
stri mexicani conţin fiecare ceva aur. Chinezii astuţi știu aceasta şi au 
preferit piastrii, — Comercianţii de metale preţioase aleg intre piastrii pe 
cei cu marca Guadalajaro şi Durango pentru că conţin pănă la 2%, aur, 
iar cei confecţionaţi la Guarajuata şi Oaxaca au chiar pe loc adesea un 
agio de 4%, şi mai mult.
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cu multă stăruinţi, din America va, reuşi a produce şi 
in Europa un curent favorabil pentru argint, şi că con- 
gresele internaţionale monetare universale se vor con- 
verti la, dublul etalon. Agitaţia americană insă n'a fost 
incoronată de succes. Nici Congresul internaţional mo- 
netar din Paris dela 1878, nici cel din 1881, cu toate 
tesele presintate de insemnatul economist francez Cer- 
nuschi, nu adoptă dublul etalon internaţional. 1) 

Astfel Bland-billul are ca urmare numai o deterio- 
rare a circulaţiunii americane şi de a produce iarăş şi ia- 
răş discuţiuni lungi şi aprige lupte pentru desfiinţarea lui. 

Cu drept cuvănt zice unul in fruntaşii partisani 
ai bimetalismului internaţional, d. Ottomar Haupt: „Nu 
„incape indoială că procedarea, unilaterală a Americei 
„in această, privire a fost un fauz pas, carele, conside- 
„rănd ţinuta ostilă a, celorlalte state mari față cu me- 
ptalul alb, ar fi trebuit să fie remediat, curând, dacă 
„n'ar fi speranța pănă la acest ceas incă, că in sfârşit to- 
„tuş se va injgheba incă o uniune internaţională, şi o 
„seamă de alte interese, care sunt in joc, reclamănă 
„mănţinerea Bland-billului. Că acest bill este o eroare 
„de felul cel mai rău ca politică monetară, că el păcă- 
„tuieşte intr'un mod foarte grosolan contra primelor 
„principii fundamentale ale unei legislații monetare re- 
„Sulate, este prea evident, pentru a mai fi nevoie 
„de a fi relevat aici indeosebi. Această situaţiune gre- 

1) Vezi Dr. H. Kleser <Geld u. Wâhrung» — Berlin 1881, 
pag. 36.
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„Şită se ŞI recunoaşte in țară chiar, aproape pretutin- 
„denea, şi suspendarea bilului este in fapt numai o 
pcestiune de timp. Anul acesta insă (1884) va trece 
„incă din cause de diferită natură, inainte de a fi sus- 
„pendat spre a nu mai reinvia, dacă celelalte națiuni 
„Nu vor intinde mâna la o convenţie internaţională.1 

Deocamdată, insă comereiul american respinge cu aversiune Bland-dollarii precum a respins şi Trade-Do- 
larii şi nu le rămăne alta decăt să se refugieze in te- 
saurul statului spre a servi de acoperire bună-rea, pen- 
tru „Greenbacks“, adică moneta-hărtie a statului. 

Preşedintele republicei, acum ales, a, pregătit şi a 
presintat Congresului, pentru sesiunea ce se deschide, un 
proiect de lege avănd de obiect suspendarea Bland-bilului. 

ȘI totuş Statele-Unite dispun astăzi de o circula. 
ţiune de aur destul de covărşitoare faţă cu cea, de argint. 

Erau in circulaţie : 

Dollari aur Doll. argint 
La 1875... 180.000.000 20.000.000 
89. 315.000.000 1926.000.000 
„1882... 567.000.000 2192.000.000 
» Înele lui 1894 .. + 619.000.000 241 000.000 

Dar atăt de inrădăcinată, este convicțiunea la, lu- 
mea, financiară şi comercială, in Statele-Unite că numai 
banul de aur este astăzi ban adevărat, incăt cu ţoate 
resorturile puternice de care dispun proprietarii de mine 
de argint, se poate prevedea, neisbănda lor. 
DI 

1) O. Haupt, Wăhrungspolitik cit. pag. 155.
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„Aruncarea, pe piaţă a milioanelor de pfunţi argint 
demonetizat de cătră Germania coincidează, cu o enormă 
producţiune a minelor de argint, şi mai coincidează incă 
şi cu restabilirea circulaţiunii metalice in Statele-Unite 
ale Americei de Noră, prin care se produce o insem- 
nată scurgere a aurului din Europa spre America, pe 
care d. Emile de Laveleye o calculează pentru anii 
1879—80 cu 95 milioane dolari, iar pentru anii 1880 
şi 1881 cu 95 milioane dolari 5) sau peste 900 mili- 
oane franci numai in doui ani. 

Cum ar fi mai putut să resiste argintul la ată- 
tea imprejurări protivnice şi să-şi mai păstreze rangul 
de odinioară faţă cu aurul? 

Neapărat că acest curent universal defavorabil me- 
talului alb a trebuit să atingă şi Uniunea latină. Vom 
expune pe scurt istoria acestei uniuni monetare. Ea, 
are pentru noi incă deosebită insemnătate, pentrucă 
noi, deşi nu facem parte din această ligă, am copiat sis- 
temul ei şi l-am aplicat chiar atunci cănd el de fapt 
incepuse a fi părăsit de părtaşii ligei. 

Uniunea monetară latină se formează la 23 De- 
cemvrie 1865. — Belgia, Italia şi Elveţia adoptează 
sistemul monetar francez aşa precum exista dela in- 
ceputul secolului in Franţa. In urmă la 1868 se pri- 
meşte şi Grecia in Uniune. 

Stipulaţiunile esenţiale ale convenţiunii dela 1865 

1) E. de Laveleye — Das Wesen des Geldes — Schriften des 
deutchen Vereins fir internationale Doppelwăhrung — Fasc. 9 — 
pag. 20.
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sunt: că se acordă tutulor monetelor de aur precum şi 
celei de 5 franci de argint, ori de care stat al uniunii 
ar fi ele bătute, dreptul de-a fi primite reciproc la toate 
casieriile publice ale statelor uniunii şi in orice can- 
titate intocmai ca cele naționale. 

Cât priveşte moneta divisionară ea, să, fie primită 
in plăţi numai pănă la suma de 100 franci, şi statul 
a cărui efigie poartă, să fie obligat a o rambursă la 
presentare -cu monetă. reală, fie de aur fie de 5 franci 
argint. Această, din urmă obligaţiune va continua incă 
2 ani după expirarea terminului uniunii. 

Propunerea făcută de Elveţia şi Italia, unde mo- 
neta-curantă franceză, avea de mai nainte curs legal, 
de-a se acorda monetei reale a, fiecărui din statele a. 
liate deplină putere liberatoare, forță de legal tender, 
in orice plăți in tot cuprinsul uniunii, intimpină re- 
sistență, din partea, Franţei, zicându-se că este un sufi- 
cient echivalent, dacă, casieriile publice precum şi băncile 
cele mari ale statelor o primesc ca şi pe cea naţională. 
Banca Franţei se. obligă la aceasta, prin deosebit inscris. 

Imediat, după infiinţarea uniunii incep insă violă- 
rile pe r&nd de fiecare stat ini parte. Italia la 1866 
(resboiu) decretează cursul forţat al banilor săi de hărtie. 
Franţa, face la 1870 (resboiu) acelaş lucru pentru biletele 
băncei sale, şi ce priveşte pe. Grecia apoi aceasta dela 
intrarea sa in uniune şi pănă astăzi numai un mo- 
ment la 1884 a putut eşi spre a recădea indată iarăş 
in nămolul banilor de hărtie. 

Elveţia, se slujeşte mai ales de monetele statelor
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celorlalte ale uniunii, insă la 1870 acordă curs unei 
monete străine de uniune, adică Sovereingului de aur 
englesesc. Belgia comite o altă greşală din care se naşte 
cearta, clauzei de lichidare atăt de acută astăzi Şi ne- 
resolvată incă. 

Cu toate aceste Uniunea merge cam purtată de 
bogatele mijloace ale Franţei și scăderea argintului pe 
piaţă nu produce pănă la 1878 vreo jenă mai simţi- 
toare. Sunt 75 milioane de oameni in uniune, cari toţi 
primesc argintul in raportul de 15!/, față, cu aurul. 

Dar vine anul 1873 cu inspăimântătoare scădere 
a argintului. Moneta italiană reală de argint fusese 
isgonită de cursul forțat al hărtiei şi năvăleşte mereu 
in Franța. Spăriată de scăderea, argintului, Banca, Franţei 
intr'o bună dimineaţă inchide ghişetele sale pentru mo- 
neta italiană. Monetăriile franceze şi belgiane işi trag şi 
ele pe seamă şi daca nu inchid indată, porţile lor de tot ar- 
gintului presentat spre monetagiu, le inchid totuși pe ju- 
m&tate. Incep a-i creă serioaşe dificultăţi de resistenţă. 

Atunci Elveţia, a, cărei politică monetară era con- 
dusă de distinsul său economist Feer Herzog, şi care dela, 
inceput fusese partisană a, etalonului unic de aur ne- 
bătând decăt relativ puţină monetă de argint, pro- 
pune şi insistă a se aduna imediat toţi părtaşii Uniu- 
nii spre a aviza ce este de făcut faţă, cu situaţiunea, 
periculoasă a argintului. 

La lanuarie 1874 incep deliberările la Paris. Rezul: 
tatul lor pănă la Martie este: că se opreşte pentru 
viitor nelimitata batere a monetei reale de 5 franci
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argint, şi se fixează un maximum fiecăruia stat a] uniunii peste care să nu poată trece sub niciun cu- vânt. 

In schimb Banca Franţei işi retrage interdictul său contra monetei nenaţionale. Guvernele Franţei şi Belgiei iau scrisori din partea băncilor de stat prin care acestea se obligă — insă numai pe termen de un an — a primi monetele uniunii de ambe specii. Obli- gaţiunea aceasta se reinoeşte deatunci tot numai pe 
căte un an. 

Subliniăm decisiunea dela 1874, Prin ea s'a schim- bat chiar baza Uniunii latine. De unde mai nainte şi dela, infiinţare ea era bazată pe duplu etalon, acum ar- gintul sufere o capitis diminulio, şi numai aurul işi păstrează rangul, numai el poate fi bătut monetă pen- tru oricine şi in orice cantitate, 
Prin această hotărire sa mai dat şi din partea, Uniunii o lovitură argintului. Preţul lui comercial scade şi mai mult. 
La 1878 se intrunesc din nou părtaşii Uniunii 

şi de astădată, iau o hotărire şi mai gravă intru căt priveşte metalul alb. 
Prin art. 9 al convenției din 5 noemvrie 1878 se declară că monetagiul bucăţilor de 5 franci este provi- sor suspendat. Sunt oprite toate statele uniunii de-a bate monetă reală de argint. 
Ca urmare, uncia, de argint in loc de pari 607/ ajunge media 52:/, pence şi intr'un moment de panică, Chiar 46 %/, pence.
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Dela 1878 şi pănă astăzi Uniunea latină n'a mai 
bătut nicio singură monetă reală de. argint şi prin 
renoirea, convenției din acest an (Noemvrie 1885) sta- 
tele semnatare se popresc din nou reciproc de-a mai 
bate asemenea, monetă pănă la expirarea convenției, fi- 
nele anului 1890. 

Ce insemnează această suspendare definitivă de 
astădată? Insemnează nici mai mult nici mai puțin de- 
„căt că duplul etalon pentru Uniune este desfiinţat in 
fapt şi că rămâne o ficţiune scrisă, că in realitate Uhni- 
unea latină a adoptat din acest moment etalonul unic 
de aur. Bucăţile de 5 franci de argint aflătoare in 
circulația uniunii sunt devenite avisuri plătibile in mo- 
netă de aur, ele nu mai sunt bani in sens adevărat, 
nu mai pot sluji ca măsurători ai valorilor. Numai 
acest ințeles practic il poate avea hotărirea de sus- 
pensiune. 

Aşa se inţelege de toţi oamenii competenţi in 
materie. Aşa o interpretă şi d. L. Bamberger in stu- 
diul s&u ce tocmai a eşit de sub tipar: „Die Schicksale 
des lateinischen Miinzbundes“ — Berlin 1885 — (Datat 
20 noemvrie) — pag. 14. 

„Deja dela, introducerea, restricţiunilor“, zice d. 
Bamberger, „şi incă atunci cănd s'au pus mai intăi nu- 
„mai margini cantitative, dar mai mult incă decănd 
„au intrevenit desăvărşita, poprire, se putea susţine cu 
„cuvănt, că uniunea latină şi-a schimbat caracterul 
„seu dela inceput şi că a devenit dintr'o ligă inteme- 
piată pe vechiul duplu etalon o ligă bazată numai pe
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„Valuta de aur. Căci din sistemul baterii comune a am- 
pbelor metale deopotrivă, care formase obiectul con- 
„Venţiunilor din 1865, a devenit un sistem de batere co- 
„mună a aurului singur. Prin aceea că Statele Uniunii 
„s'au oprit reciproc de a mai bate courant de argint, 
„au pronunţat un decret legal de expulsare contra ar. 
„8intului, care decret impreună cu păstrarea, sistemului 
„de batere comună liberă a aurului, cel puțin dela, 
„1878 inainte, au făcut din teritoriul Uniunii in princi- 
„piu un teritoriu al valutei exclusive de aur, deşi, pen- 
ptrucă puterea a, lipsit; la, aceasta, argintul bătut pănă 
pătunci n'a, fost eliminat. Degrudat a fost argintul 
„deja la 1874 cănd i sa luat facultatea de a mai fi 
„bătut nelimitat, cu totul oprit a fost prin Interdictul 
„din 1878. 

La 1878 Uniunea nu se mai prelungeşte pe de- 
cenii ci numai pe 7 ani. Din discuţiunile urmate in 
sinul conferinţei şi din dările de seamă ale delegaților 
intorşi pe acasă, reiese cum toți au simţit schimbarea 
situaţiei şi reiese v&dita intenţie a, statelor unite de a 
se pregăti pentru etalonul unic de aur căutând a se 
scăpa de metalul alb căt mai cu bine. 

La 26 Iulie 1884 Elveţia declară formal: că nu 
consimte la o tacită renoire a uniunii ce are să ex- 
pire cu finele anului 1885. Prin această, declarare Uni- 
unea este denunțată, pentru toţi cu finele anului 1885. 

La 21 Octomvrie 1884 urma, să se inceapă discu- 
tiunile pentru renoire. Desacordul insă este aşa de
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pronunțat incât nici nu se incearcă măcar o discuță: 
une. Ea se amănă de pe o zi pe alta, pănă la 20 Iulie 
anul curent, cănd abia se poate ţine prima, şedinţă. 

Intre şedinţa a 62 şi a 73, după ce se presintă, 
aşanumita „clauză de lichidare“ delegaţii Belgii părăsesc 
conferinţa. Se pare că prin acest fapt chiar reinoirea 
Uniunii până la 1 Ianuarie 1891 este periclitată. Arti- | 
colul 14 al proiectului de convenţie reinoită cuprinde 
clauza de lichidare şi este formulat astfel : 

pA7t. 14. — Em cas de dânonciation de la prâsente 
„Convention, chacun des Etats contractants sera tenu 
„de reprenâre les piăces de 5 francs en argent qu'il au- 
„rait 6mises et qui se trouveraient en circulation ou 
„dans les caisses publiques des autres Etats, charge 
„de payer ă ces Ftats une somme &gale ă la valeur 
„nominale des espăces reprises, le tout dans les condi- 
ptions d6terminses par un arrangement spâcial qui qe- 
„meurera annex€ ă la presente Convention“. 

Art. 1 al convenției adiționale mai prevede incă 
că în termen de un an după expirarea, convenției „il sera, 
„pTocede ă V6change respectif et au repatriement des 
„piăces de 5 francs en argent pouvant exister en quan- 
„tit6s equivalentes dans les divers Ftats“, 

Înţelesul clauzei este următorul: 1% căt priveşte 
monetele de aur orice timbru ar avea, fie proprii fie 
străine, ele vor fi primite cu deplină şi egală indreptă- 
ţire ca mijloc de plată Ia, lichidaţiune; 20 căt piveşște
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monetele reale de argint (5 franci) ele vor trebui să, fie 
primite in plată cu deplină valoare de cătră ţara lor; 
3% iar monetele de argint cu timbrul unui stat nu pot 
fi date in plată celuilalt. 

Din contra, odată cu expirarea convenţiunii ele 
represintă o creanţă, contra, statului care le-a bătut, ur- 
mănd a fi rambursate în monete de celelate două caţe- 
gorii sau cu trate şi bilete plătibile in asemenea bani. 

Belgia, se crede asuprită prin această disposiţiune 
şi intămpină zicând că, atunci cănd a bătut bucăţile de 
argint a făcut-o in virtutea duplului etalon admis ca 
bază a Uniunii şi a bătut liber oricui sa presintat la 
monetăriele sale cu argint. Statul şi guvernul belgian 
n'a înţeles să iea asupra sa, nicio răspundere de ram- 
bursare a unei monete ce era reală atunci, slujină cir- 
culaţiunii in tot cuprinsul Uniunii şi satisfacănd la tre- 
buințele intregei Uniuni; că dacă astăzi o pagubă 
ameninţă, aceasta trebuieşte impărţită, pe toată Uniu- 
nea. Tractările se urmează şi definitiva deslegare va 
mai fi precedată, de inverşunate discuţiuni, fiind insem- 
nate interese in joc. 

Se implineşte astfel intocmai proorocia, delegatului 
Norvegiei, d. Broch, la Congresul internaţional mo- 
netar din 1881, covocat atunci după stăruințele Ame- 
ricei la. Paris, spre a incerca formarea unei Uniuni uni- 
versale bimetaliste. 

De dout ori trecuseră Americanii Oceanul!) spre 

1) Alph. Alard. — La, Crise, — Paris. — Guillaumin.
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a indemna Europa să scape argintul de depreciarea, 
care'l amenința. 

Sa ţinut la 1878 şi la 1881 Congrese internaţio- 
nale, dar de am&ndouă dăţi fără resultat. La Con- 
gresul din 1881 d. Broch distinsul financiar, fost mi- 
nistru al Norvegiei, sa rostit contra bimetalismului 
internaţional şi a zis următoarele cuvinte pe care astăzi 
le constatăm că s'au implinit intocmai: 

„Mai este incă un inconvenient cu foarte grele 
„consecuențe, care urmează din bimetalism şi care s'a 
„uitat adesea a, se releva, anume cestiunea lichidaţiunii 
pin casul de disolvare al unei Uniuni universale sau cel 
„puţin foarte intinse. Este evident că dacă vor fi ad- 
„mise ambele metale fără mărginire la batere in toate 
„monetăriile tutulor statelor care formează Uniunea, 
„atunci lingouri de argint vor fi presintate cu preferință 
„Sau chiar exclusiv numai la stabilimentele statelor ce- 
„lor mari. Căci numai acolo vor găsi proprietarii de lin- 
„gouri ateliere aşa de perfecte şi de mari, incăt să-şi 
„poată reprimi curând banii in formă de monetă, fără 
pă se lua recurs la bonuri de monetagiu şi fără de a 
„perde procentele pe timpul căt ţine operaţiunea, ba- 
pterii, care la argint reclamă un timp mai indelungat. 
„Monetele insă aşa, confecţionate poartă neapărat, marea 
„sau efigia suveranului acelui stat in care au fost bă. - 
ptute, şi tot atăt de inevitabil va urma in virtutea, 
„unei maxime de drept internaţional pentru acele țări - 
pobligațiunea de a rambursa monetele in casul cănă 

20,467 4



50 

„Uniunea, s'ar disolva. Ar urma dară de aci că la ex- 
„birarea, convenţiunii, două sau trei state mari ar trebui 
„singure să reprimească masa enormă, a, argintului fost, 
„pănă atunci in circulaţie dacă nu pe toată suprafaţa, 
„Pămentului, totuşi intr'o insemnată parte a lumei civi- 
plisate. Ele ar trebui să sufere in urma acestei impreju- 
„rări o pagubă incalculabilă, care poate mar putea-o să 
„0 suporte nici cele mai mari puteri financiare, Şi la, 
„care în tot casul nu este permis statelor celor mici a 
„se expune.“ 

Causa, vrăjbei de astăzi intre părtaşii uniunii la- 
tine; fondul discuţiilor amărite pentru clauza de lichi- 
dare este moneta de 5 franci argint, şi intrebarea cum 
are să se urmeze cu aceasta la expirarea, convenției, in 
deosebi cu acele bucăţi care au fost bătute dela, infiin- 
țarea uniunii 1865 pănă la, suspendarea, baterii lor la 31 
Septemvrie 1878 ? Cine să poarte paguba resultănd âin 
rescumperarea lor cu monetă de aur?1) Reiese din 
toate discuţiunile convingerea, ce şi-au format chiar păr- 

  

1) Este vorba de următoarele sume : 
Poartă efigia Franţei . . . 626,830,860 Franci. 

> > Belgiei, . .350,497,720 >» 

> > Italiei. „ . .339,057,820 >» 
>» Greciei. . „ 15,462,866 >» 

iar a Elveţiei numai 7,678,000 - » 
Pentru. Italia se mai adaogă incă 20 milioane din 1870, care insă 

"mu sunt in discuţie nefiind decăt prefacerea unor monete vechi an- 
terioare,
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taşii uniunii că o reabilitare a argintului nu se mai 
poate spera faţă cu curentul puternic universal protiv- 
nic bimetalismului. Chiar renoirea de acum a uniunii 
pănă la 1891 are aparența, a fi cea din urmă şi oare- 
cum un 7espiro, reciproc acordat, spre a se pregăti fie- 
care dintre aliaţi pentru zioa definitivei desfaceri a u- 
niunii. 

Spre a invedera, tendinţele aliaţilor, ajunge să re- 
producem aci numai unele voci dintre cele mai acre- 
ditate şi care au găsit cel mai mare răsunet, caracte- 
Tisănd in deajuns situația actuală a uniunii. 

In căt priveşte Franţa găsim în organul insemnat 
de specialitate „Journal des Economistes“ in numărul 
din urmă, Noemvrie 1885, pag. 309 următoarele: 

„Noua convenţiune monetară, destinată a inlocui 
„actul dela 5 Noemvrie 1878, a fost semnată la 6 Noem- 
„vrie şi a reconstituit uniunea, intre Franţa, Grecia, Ita- 
„lia şi Elveţia. 

„Belgia, refusănd a primi clauza de lichidaţiune, 
„in virtutea căreia, guvernele contractante se consideră 
„ca fiind obligate față cu publicul de a garanta va- 
„loarea bucăţilor de 5 franci bătute cu efigia lor Şi prin 
„Consecuenţă de a le schimba cu monetă de aur in ra- 
„ţiune de patru bucăți de 5 franci pentru o bucată de 
„20 franui la expirarea uniunii, — admiţănd că uniunea 
„se desface — Belgia, s'a retras din uniune. 

„De sigur nu se poate pune la indoială onestita- 
ptea guvernului belgian. Dacă a refuzat a primi clausa 

4*
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„de liquidaţiune, aceasta, a, făcut”o pentru că crede cu 
„Stăruință a nu fi responsabil de valoarea, bucăţilor de 
„5 franci bătute cu a, sa efigie. 

„Aşa ar fi fără indoială dacă monetagiul argin- 
„tului ar fi rămas liber Şi nelimitat. Insă deoarece în 
„anul 1874 uniunea, monetară, din care Belgia făcea 
„parte, a limitat şi in urmă a suspendat baterea pie- 
„selor de 5 franci, această măsură a avut ca resultat 
„de a schimba radical — fără, ştirea autorilor ei, conce- 
„dem — regimul monetar al uniunii şi de a creă res- 
„ponsabilitatea la care guvernul belgian refuză astăzi 
»ă primi partea sa. 

„In adevăr, din momentul in care uniunea a |i- 
„mitat monetagiul argintului, două fenomene s'au pro- 
„dus: 1) Regimul duplului eţalon a incetat de a mai 
„exista ; n'a mai remas alt etalon decăt etalonul de 
păur; 2) Bucata de 5 franci a trecut din starea de: 
pmonedă reală, purtănd intreaga su valoare cu sine, 
pin starea de o monedă analogă, şi oarecum la bilion, 
„cu alte cuvinte ea n'a mai conţinut toată valoarea 
„să in metal; ea a devenit in parte o monedă fidu- 
„ciară, | 

„Știm bine că guvernele care au limitat baterea, 
„argintului, incepănd cu guvernul frances, s'au opintit 
„a declara, că această măsură n'a schimbat absolut 
„nimica la regimul monetar existent, că duplul etalon 
„continua a, subsista Şi că bucata, de 5 franci remănea, 
păceea ce era, inainte de limitarea, baterii ei. 

„Insă oricăt de mare ar fi puterea guvernelor şi
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„ă legislatorilor, nu este in puterea lor de a schimba 
„natura lucrurilor. Era obiceiu a zice in Anglia că par- 
„lamentul poate toate, afară de a schimba un bărbat 
„in femee. Ar putea fi adăogat şi : afară de a prevedea, 
„Şi de a stăpăni după pofta sa consecuențele naturale 
„ale actelor sale. 

„Noi zicem că limitarea baterii argintului a avut 
„ca urmare — ori a voit-o ori nu guvernele uniunii — 
„a substitui la regimul duplului etalon regimul eta- 
„lonului unic de aur. In adevăr, sub regimul baterii 
„nelimitate, care era etalonul monetar al Franţei ? 

„Exa o bucată de 5 grame de argint %,9 fineţa, sau 
pechivalentul său in aur in raportul de 1: 15'/, sau o gre- 
„utate de 0,32255 grame. Ce este astăzi acest etalon sub 
„regimul baterii limitate ? Este incă o greutate de aur 
pde 0,32255 grame şi nu mai este o greutate de argint 
„de 5 grame */,9 fineţa, căci 5 grame de argint nu 
„mai sunt echivalentul la 0,32255 grame de aur. Dacă 
„Voiţi să vă asiguraţi, luaţi patru bucăţi de 5 franci 
„cântărind fiecare 25 grame de argint, topiţi-le şi schim- 
„bâţi metalul ce ele conţin contra aur. Veţi prinde nu 
„20 franci, ci 16 franci cel mult. Suntem dară, voiască 
„sau nu legislatorii noştri, sub regimul etalonului unic 
pde aur. Nu mai există etalon de argint. 

„In acelaş timp cănd ea suprima duplul etalon, limi- 
„tarea baterii avea şi această altă consecuență natu- 
„Tală şi neinlăturabilă că făcea să treacă bucăţile de 
„5 franc; la starea de monetă de bilion, în parte reală, 
„in parte fiduciară, şi creă prin o altă consecuență
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„nu mai puţin naturală, in sarcina autorilor res- 
„ponsabili pentru această măsură, obligaţiunea de a 
„garanta, porţiunea de valoare fiduciară ce conţinea, 
pacest bilion, cu totul intocmai cum o bancă este obli- 
„gată a garanta valoarea biletelor sale angajăndu-se a 
„le rembursa in monetă reală sub pedeapsă de a fi de- 
„clarată, in stare de faliment. Deci urcăndu-se porţiunea 
„de moneta fiduciară ce conţin bucăţile de 5 franci suc- 
pCesiv, cu incepere dela limitatea baterii dela 0 la 
»20 lo aproape, nu stă in puterea unui guvern oare- 
„care de a o suprima. 'Tot ce poate face el-— şi aceasta 
peste ce face in acest moment guvernul belgian — este 
„de a refusa să recunoască această obligaţiune — pe 
„care n'a prevăzut-o fără indoială, pe care niciunul 
„din membri uniunii pare a n'o fi prevăzut, — dar 
„Care nu mai puţin resultă dintr'un act al acestui gu- 
pVern liber şi responsabil de actele sale. Care va fi 
„consecuența acestui refus? 

„Va fi aceea de a arunca, asupra publicului con- 
„sumator de monete — şi incepând cu guvernul el in- 
„Suşi mare consumator al acestui articol — paguba cau- 
„Sată, prin depreciarea, argintului.“ 

Căi priveşte pe Belgia, de altă parte ea deplănge 
- amăgirea in care a căzut participănd la uniunea latină 

cu baza duplului etalon. 
In şedinţa, Parlamentului belgian dela 11 August 

1885, d. Frere-Orban, deşi capul oposiţiuni, aprobă po- 
Jitica monetară urmată de guvernul ţării sale Şi nu ezi-
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tează de a se rosti astfel: „Niciuna din intrebările 
„ce se discută acum nu Sar fi născut, dacă sistemul 
„uniunii nu S'ar basa pe o eroare: duplul etalon. Nu- 
„mai acesta este singur de vină la toate greutăţile 
„care ne chinuesc de atăţia ani. 

„Cu o valută simplă am scăpa de toate acele mi- 
„Zerii şi toate pagubele care se nasc pentru stat Şi pen: 
„tru particulari spre mai marele folos al comereiato- 
„rilor de metale precioase. Eu voiu să fac abstracţiune 
„de orice teorii şi să mă provoc numai la fapte. In- 
„dreptaţi-vă privirile către Anglia, ea are numai un sin: 
„Sur etalon, şi niciodată sub niciunele imprejurări, in 
„timpul atăt de indelungat căt au trecut ela adop- 
„tarea acestui sistem, nu şi-au făcut griji din aceea, 
„că aurul a fost imbelşugat sau mai rar. Niciodată n'a 
„suferit asemenea jicniri ca, cele prin care am trecut 
„noi. Imperiul german a adoptat de cățiva ani etalonul 
„unic de aur. Se găseşte foarte bine cu el şi nu pare 
„dispus a-l părăsi. Statele Scandinave au primit asemenea 
„Valuta, de aur, şi se felicită zilnic pentru uniunea mo- 
„etară insghebată pe această bază. Noi avem neno- 
„rocirea, de a poseda duplul etalon şi acuma trebueşte 
„Să-i suferim urmările.“ 

lar căt priveşte pe Italia cuvintele ce se rostesc 
acum acolo contra uniunii sunt și mai grele. „Uniu- 
„nea latină (scrie d. De Johannis) ne arată astăzi un ta- 
„blou puţin imbucurător ; aliaţii mai păstrează, alianţa, 
„lor numai cu scopul de-a căştiga vreme pentruca să
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„descarce unul asupra, celuilalt fastalele consecuenţe ale „uniunii insăşi. Nu mai există niciun fel de solidari- „tate, niciun drept, nicio discuţie; numele Şi lucrurile »se restorn cu capul in jos, şi sub pretextul dragostei pfrăţeşti şi al complesenţei curtenitoare, numeşte Franţa, „drept aceea ce este numai frica de-a. perde 80 milioane, „numeşte Italia, echitate internaţională nevoia, de-a su- „feri acea lege a celui mai tare, pe care la anul 1875 „ă Tespins-o supărată, iar Belgia, apelează, la, solidarita- „tea şi fraternitatea aliaţilor pentru ca ei să primească „ăSupra lor o parte din paguba la care ei voiesc s*0 »Osăndească, iar apelul Belgiei se declară, o teorie ciudată „Şi resistența sa drept o faptă asemănată, cu falsifica- „rea de monete.“ 1) 

Am putea să mai complectăm incă tabloul discor- diei ce ne infăţişează astăzi Uniunea, latină, atăt de mult lăudată odinioară, 
Pentru scopul nostru insă credem a fi deajuns această schiță compusă din căteva linii destul de carac- teristice spre a ne da o icoană despre situaţia actuală a Uniunii şi despre vederile ce predomnesc la, păr- taşii ei. 

Vom adăoga aici numai căteva cuvinte incă despre politica monetară a, Angliei. Este invederat; dela sine şi nu are nevoie de-a mai fi demonstrat, că, oricat de puter- 
DI 

1) L/Insuccesso della Conferenza Monetaria, Firenze 1885, pag, 9— Bamberger — cit, pag. 119.



        

  

“mii leg 4 

CER:SALA «A iCASITARĂ 
aSUCURESTI         

nice raţiuni teoretice sar invoca in favorul bimetalis- 
mului internaţional, cestiunea, courantului universal nu 
poate fi deslegată fără participarea hotăritoare a, An- 
gliei, astăzi primul centru. comercial al lumii intregi, 

Marea, Britanie are incă dela 1R16 singurul etalon 
de aur. In posesiunile sale Indice există insă etalonul 
de argint (Rupees). Natural că pe cătă vreme exista 
in Uniunea latină baterea liberă a ambelor metale, 
Uniunea şi indeosebi Franţa servea, cum să exprimă 
d. Henry Hucks Gibbs, distinsul Director al Băncei 
Angliei in scrierea sa asupra „Duplului etalon“ 1) drept 
un „Clearing-house“, o zarafie unde la trebuinţă se pre- 
făcea argintul din Impă&răţia Indiilor in aur, spre a 
trece astfel Canalul Mănecei. Oricare pensionar, fost 
slujbaş în Indii, oricare rentier sau proprietar in India 
Şi vieţuitor in Bătrăna- Anglie, oricare bancher, comer- - 
ciant sau fabricant care lucrează cu Indiile, putea să 
presinte argintul s&u la Monetăriile Uniunii latine şi 
să'l preschimbe al pari cu monetă, de aur. 

Cu totul alta, insă devine situaţia tutulor acestora, 
indată ce Uniunea, latină suspendează baterea, monetei 
reale de argint. Chiar Guvernul Indiilor se vede silit a 
inscrie in bugetul seu milioane pentru plată de agio, şi 
toate transacţiile intre Anglia şi Indii devin nesigure 
prin intervenienta diferență intre metale la plăţi. Re- 

1) Ediţiunea germană aprobată de autor — 1883 — in «Schriften 
des deutschen Vereins fir internationale Doppelwâhrung> — Fasc. 10 — 
pag. 37.
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pedea scădere a unciei de argint la Lonăra produce agitaţie uşor explicabilă. Camerele de comerț şi insem- naţi scriitori, ca d-nii Giffen, Goschen, Patterson, Rogers şi alţii 1), incep a pleda penţru bimetalismul internaţio- nal atribuind criza Şi chiar scăderea preţurilor numai etalonului de aur. Se infiinţează 0 puternică societate de agitaţie, „International Monetary Standară Associa. tion“. Aceasta, organisează la 8 Martie 1882 un meeting in Mansion house, sub preşedința, insuşi a, Lord-Majo- rului. Firele se intină şi pe Continent (Congresul bime- talist din Colonia, 1882) dar caracteristic englezeşte țe- lul agitaţiei este mai ales de-a indupleca, pe ceilalți să, reabiliteze argintul.) 
Ce face insă Guvernul Angliei faţă, cu această miş- care? El stă liniştit şi păstrează bunul etalon. ce-l are. La Conferinţele internaţionale monetare ţinute la Paris, delegaţii oficiali ai Angliei remân monometalişti. — 

aa II 

1) Vezi discursul d-lui de Kardorff in Parlamentul german, 6 martie 1885. 

2) Dr, Klzeser, Wăhrungs u. Wirtschafispolitik .— Căln 1885 — pag. 69: <Anglia este o fară cu singur etalon de aur, insă este credito. 
imperiu are valuta de argint, şi O. Haupt evaluează volumul eia 2000 milioane Rupii. Aceste au astăzi o valoare de 3000 — 3200 milioane mărci sau 150—160 milioane funţi sterlingi. Dacă noi (Germanii) prin intrarea noastră intr'o uniune cu duplu etalon am ridica argintul iarăși la raportul seu cel vechiu, atunci acele Rupii vor valora in loc de 1şo— 160 milioane intregi 200 milioane funţi sterlingi, Veniturile Englezilor din India s'ar urca prin urmare cu 15 -20 procente».



59 

Insuşi d. Henry Hucks Gibbs, care serie şi cuvintează 
pentru bimetalism, cănd participă oficial la Conferinţa, 
din 1878 din Paris in calitate de delegat al țării sale, 
impreună cu 4. Goschen, iscăleşte deopotrivă cu acesta 
raportul prin care considera, nerealisabil bimetalismul 
universal. !) 

Ţinuta guvernului şi a factorilor hotăritori din 
Anglia faţă cu bimetalismul nu se poate caracterisa 
mai bine de cum sa făcut prin cuvintele următoare 
rostite de d. Heilgers in adunarea din Mansion-hause : 

pAnul trecut Conferinţa din Paris n'a avut nici- 
„un resultat. — Pentruce? Pentrucă Anglia nu s'a miş- 
pcat. Ea a profesat o platonică inclinare pentru peţi- 
„torii săi partisani ai argintului, insă diadema sa de aur 
„Să nu care cumva să fie atinsă. Peţitorii fură, indrep- 
„taţi l4 Monetăria, Indiilor spre a se parigorisi pentru 
„Ssupărarea primită,“ 

Evident că pe căt timp factorii hotăritori in po- 
litica monetară engleză vor rămănea, pe lăngă singurul 
etalon de aur — şi sunt semne că nu se vor indupleca, 
a renunța vreodată la el, — pe atăta timp oricăt 
de respectabile ar fi părerile şi dorinţele exprimate de 
partisanii bimetalismului in Anglia, ele nu au nicio in- 
fluență asupra mersului lucrurilor din lume şi precum 

  

!) Vezi precuvăntarea scrisă de d, Henry R. Greenfell, Guverna- 
torul Băncei Angliei, la scrierea citată a dlui H. H. Gibbs.



60 

am zis dela inceputul acestui studiu, aceea, ce ho- 
tăraşte soarta, argintului este ce au făcut Şi ce fac gu 
vernele, iar nu opiniile isolate ce sau emis de tevroti- 
ciani. Chiar societatea de agitaţie in favoarea argintului 
pare să se fi convins de neputinţa reuşitei sale Şi 
citim că in aceste momente a hotărit a se disolva. 

V. 

După ce am arătat cum cestiunea circulaţiei este 
din firea sa, mai mult o cestiune internaţională, decăt, 
naţională; după ce am văzut cum statele cele mai mari 
Şi fruntaşe astăzi in lume ţin multă şi minuțioasă 
seamă in conducerea politicei lor monetare de fluctua- 
ţia comercială a metalelor din care işi confecționează 
monetele lor naţionale, şi cum caută a se acomoda căt 
mai potrivit imprejurărilor şi curentului universal; după, 
ce am expus causele eare au provocat enorma depre- 
ciare a metalului alb mai ales dela 1873 incoace, după 
ce am văzut că insuşi Uniunea latină, deşi era basată 
pe bimetalism, a suspendat la 1874 in parte şi la 1878 
cu desăv&rşire baterea. monetei reale de argint, recu- 
noscănd acest metal impropriu astăzi de a mai sluji 
ca bun m&surător al valorilor, — să vedem acum ce 
politică monetară am urmat in acelaş timp noi Romănii ? 

Inainte de 1867 nu aveam in Romănia de mult 
timp nicio monetă a noastră națională. Circulaţia noastră 
se compunea din monete de aur şi de argint austiiace, 
ruseşti, francese, turceşti şi altele. Chiar bilionul era,
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străin.. Toate monetele de care ne slujeam erau tari- 
fate după o unitate imaginară „Leul vechiu“ şi „Pa- 
raua“, care ele insuşi nu aveau niciun represintant 
concret, sunător. Monetă fiduciară incă nu exista de loc. 

Va să zică un anume etalon legal nu aveam in Ro- 
mânia. Leul putea să fie sau de aur sau să fie de argint, 
şi sta in puterea vistieriei de a tarifa la cas de tre- 
buinţă oricare fel de monete străine potrivit cu prețul 
comercial al metalului din care era confecţionată. Une- 
ori puterea liberatoare sau achisitoare a unei anumite 
monete putea să difere chiar in comerţ, de tariful după 
care această monetă se primea la casieriile publice. 
Unele specii de monete bucurăndu-se de o preterinţă 
in anumite localităţi din țară, precum de pildă in por- 
turi, aveau acolo un curs mai urcat şi diferit de cur- 
sul ce-l aveau in restul țării sau în tariful fiscului. 

O stare de lucruri, dacă voiţi, barbară şi care pre- 
sinta multe inconveniente, dar o stare care nu Dermi- 
tea statornicirea unui agio intre monetele de un fel de 
metal faţă cu monetele confecţionate din celălalt metal. 

Neezistănd un pari legal intre am&ndouă meta- 
lele şi neexistănd monete naționale bătute din ambele 
metale cu putere de legal-tender, in transacţiile noastre 
se putea, refusa, oricare monetă bătută dintrun metal 
considerat depreciat sau se putea accepta acea mo- 
netă cu un curs mai scăzut după imprejurările mo- 
mentului. 

Ca consecuență, după, deschiderea, liberii navigaţii 
pe Dunăre, ne alesesem, atăt pentru transacţiile noastre
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cu străinătatea căt, şi pentru cele din lăuntru, moneta 
cea mai preferită pe atunci in lume, „Napoleonul de 
aur“, şi de aceea Romănia se număra atunci intre ţă- 
rile cu circulaţie de aur. 

La 22 Aprilie 1867 se promulgă prima noastră 
lege monetară. Ea se numeşte „Lege pentru infiinţarea, 
unui nou sistem monetar Şi pentru fabricarea mone- 
telor naţionale.“ | 

Art. 1 al acestei legi declară că noi adoptăm „sis- 
temul monetar decimal metric astfel precum există in 
Franța, Italia, Belgia, şi Elveţia“, iar Art. 3 determină 
care anume vor fi monetele noastre naţionale. 

Ele vor fi: 

a) În aur In argint c) In aramă 
Piesa de 20 lei Piesa de 2 lei Piesa de 10 bani 
„de 10 lei „ de 1 leu „ de 5bani 
„ de 5lei „  de'/leu „ de lban 

Monetele aceste se vor fabrica, (ari. 13) intocmai 
ca cele franceze, atăt cu privire la titlu, greutate ŞI 
demensiuni căt Şi cu privire la, toleranțe. Iar art. 9 al 
legii hotăreşte că „se va fabrica şi emite mai intăi 
„mMoneta de aramă de a căror circulațiune se simte 
„iai imediată necesitate. Monetele de argint şi apoi de 
„aur se vor fabrica şi pune in circulaţiune indată, ce 
„mijloacele financiare vor permiţe“. Pentru inceput, se 
va fabrica moneta, de aramă in cătime de 4 milioane lei. 

Niciun cuvănt despre o monetă de argint de 5 lei. — 
Deşi legea zice că se adoptă sistemul monetar
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latin, totuş moneta de argint de 5 lei, această monetă 
caracteristică, care representă cum zice a. O. Haupt 
„legătura între simplul şi duplul etalon“1) nu figurează 
deloc intre monetele noastre naţionale prevăzute de 
legea din 1867, oarecum legea noastră constitutivă 
monetară. Nu se vorbeşte nici de titlu, nici de greutate, 
nici de dimensiile unei monete de argint de 5 lei. Din- 
contra se prevede ca unica monetă de 5 lei să fie con- 
fecţionată din aur. Cea mai mare monetă de argint va 
fi cea de 2 lei, şi la aceasta se acordă un Seignioragiu 
inare, prin urmare această, monetă este moneta di- 
visionară, ea nu are pretenţie a, purta in sine valoare 
intreagă metalică, are titlu inferior şi nu este o mo- 
netă reală. 

Vorbind in limbagiul monetar, după legea din 
1867, Romănia in fapt are singurul etalon de aur. Mo- 
neta, naţională reală este numai cea de aur. 

Monetă, de argint reală nu există pănă la 1879. 
Deaceea nici scăderea simţitoare a argintului ca, metal 
in acest timp nu are nicio inriurire asupra pieţei noa- 
stre. Circulaţia noastră internă se compune mai ales 
din monetele de aur latine. Monetă naţională de aur 
nu avem bătută decăt 100,000 lei la 1869. Argintul 
bătut la 1869 in sumă de 400,000 lei şi intre anul 
1872-76 pănă la 25 milioane este simplă monetă divi- 
sionară, deaceea nu poate isgoni şi inlocui in circu- 
laţia noastră moneta, străină de aur. 

1) O. Haut — Wăhrungs-Politik cit. pag. 144.
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Acesta este caracterul primei epoce din istoria 
noastră, monetară dela, 1867 Şi pănă la 1879. 

Incidentul cu rublele Ruseşti ') din timpul r&sboiu- 
lui de independenţă 1877—78 şi paguba ce am trebuit 
să suportăm prin tarifarea. lor prea urcată, la inceput 
Şi apoi prin scăderile răpezi, este un incident trecător. 
El nu atinge alcătuirea, organică a circulaţiei noastre 
naţionale. Rana, Sar fi cicatrizat cur&nd. 

Vine insă, legea din 10 Aprilie 1879, legea prin 
care se introduce in sistemul nostru monetar naţional 
0 nouă monetă, care n'o aveam pănă atunci: monefa 
reală de argint. Cu acest fapt şi cu infiinţarea Băncei 
noastre: de scont şi circulaţie imediat la, 1880, fun- 
dată iarăş pe argint, se incepe un nou capitol al isto- 
riei noastre monetare, perioada, de degradaţie a circu- 
laţiei noastre. 

    

1) Cu privire la istoria rublelor găsim la d. O Haupt c<Miinz- 
Statistik» cit. următoarea, notiţă in Cap. Rusia pag. 127: 

<În anul 1877 a ajuns baterea argintului cifra relativ mare de 
<7884.005 ruble, care a fost incă intrecută cu o emisiune in anul 
<1878 de 8,918.0r0 ruble. — Este evident că la aceste bateri au fost 
«in joc alți factori decăt numai trebuința de argint pentru comerciul 
<cu China, insă sunt greu de constatat. Se poate admite că in timpul 
«răsboiului rusesc au fost expediate mari sume de ruble de argint spre 
«Romănia ca speculaţiune, spre a fi trarsformate acolo cu incetul in 
«monetă naţională de argint, și pentrucă este vorba tocmai de anii 
«1577 şi 1878 şi pentrucă acest fel de bani mai in urmă, precum este 
«cunoscut, n'a mai fost primiţi in Romănia, este aproape presumpția 
cin adevăr că această specie de bani a fost bătută expres pentru Ro- 
<mănia, fiind acolo valorată cu mult prea sus».
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Spre a invedera rolul Şi efectele ce au trebuit să 
la aibă moneta de 5 lei de argint, vom presenta aici 
mai intăi un tablou general arătănd toate monetele de 
diferitele specii bătute de noi dela 1867 pănă astăzi, 
apoi vom pune alături sistemul monetar latin cu dis- 
posiţiile legilor noastre care au presidat la baterea mo- 
netelor romăneşti, de unde se va invedera că moneta 
de 5 lei de argint introdusă la 1879 are caracterul unei 
sonete reale. Ea este confecţionată in alte condițiuni 
decăt monetele de argint ce aveam pănă atunci, şi 
prin urmare rolul ei in circulaţia, noastră este cu totul 
altul. Ea inlocueşte aurul. 

Romănia a bătut dela 1867 şi pănă astăzi urmiă- 
toarele monete: 

Î. Moneta de aur de 20 lei: 

La anul 1889— 100.000 lei 

„n 1984--87700.000 , 
3,800.000 lei. 

II. Monetă de argint divisionară (2, 1 Și 1/3 L) 
La anul 1869 — 400.000 lei 

» n 1872—1877 —93,000.000 , 

pp 1881 — 4,600.000 , 

n» 1885) —___ 500.000 , 

30,500.000 lei. 

III. Bilion de aramă 10, 5 şi 2 bani: 
La anul 1867 — 4,000.000 lei 
Deatunci pănă astăzi 
cam . . . . . „— 9,000.000 , 

6,000.000 lei. 
23,467 5
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IV. Moneta reală de argint 5 lei: 
La anul 1879-80 — 20,000.000 lei 

1881 — 12,000.000 ,, 
1882 —1884 — 15,700.000 - 

41,700.000 lei î) 
Avem aşadară pănă la 1876 bătută monetă na. 

țională: 

1. De aur 100.000 iei 2. De argint numai divisionară . 25.400,000 , 3. Bilion de aramă cirea. .., 4,000.000 | 
Nu avem monetă, de argint de 5 lei nici surogate 

fiduciare de monete. 
lată acum şi sistemul latin monetar comparat 

cu al nostru: 
A. Căt priveşte moneta de aur sistemul uniunii 

la 1865 intocmai ea şi astăzi prescrie următoarele 
condițiuni : 

2 ? 

2 2 

  

  

  

  

  

      

TITLU GREUTATE 
Franei 

Diametru Toleranţă Toleranţă Titlu curat | exterioară și Dreaptă externe şi in- 
de cuprins trinsecă 

grame milimetri 100 fi. 82.258.06 ! 1 35 50 , 16,129.03 1000. 28 102| 90. ÎL | 6451 ) 2 2 
. 

3 _ 

a 

1) Datorim aceste note amabilităţii d-lui director general al Con- tabilității Statului,
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Aproape identic este şi sistemul nostru după le- 
gea din 1867. 

Noi n'avem insă monete de aur mai mari de 20 
lei, ci-numai bucăţi de 20 lei şi mai mici. Art. 4 al 
legii din 22 Aprilie 1867 dictează că monetele noastre 
de aur (20, 10 şi 5 lei) vor avea: 

Titlu ?/0, şi aliagiu 1, 

Diametru intocmai ca cele latine, 

2 
1000. 

226 
"1000. 

613 

"1000. 

Greutate dreaptă moneta de 20 lei aur 6. 

Toleranţă insă să permite la toate 3/40 1) 

*) Pentru această deosebire relativ mică de 1/1c00 la toleranța 
legală Carolii noștri de aur in comerciul internaţional, afară de im- 

prejurarea neparticipării noastre la vreo uniune monetară, au fost şi 
sunt primiţi ceva mai scăzuţi decăt napoleonul de aur. — Comerciul este 
foarte simţitor in această privire.— Banca, Angliei este autorizată a des- 
fiinţa orice monetă englezească de aur care i s'ar presenta la ghișetul 

său dacă este trasă sau tocită, Presentatorul o primește indărăt tărată 
in bucăţi şi prin urmare devenită brut metâl. Atăt de gelos este gu- 
vernul şi comerciul englez a nu lăsa să circuleze un măsurător al va- 
lorilor care el insuş ar fi cătuș de puţin diminuat in valoarea lui in- 

trinsecă. 

5*



B.. Căt priveşte moneta divisionard. sistemul TNo- 
netar al uniunii latine prescrie: 

  

  

  

  

      

      

TITLU GREUTATE 
La moneta/ = = Diametsru 

| i com zolrața Greutate aoleu 
Grame Milimetri 

2 Franci 10 27 | 

835 5 
1 Franc og; /1000 5 || /1000 23 | 

50 

re pene 20 | 1/1000 | 1 | 

    

Intoemai aceleaşi condițiuni se dictează pentru 
moneta, divisionară prin art. 5 al legii noastre din 22 
Aprilie 1867: 

»Monetele de argint cuprină titlul de 835 părţi 
„din mie argint find şi 165 părţi die mie aliagiu. 

„Greutatea şi dimensiunea, lor este următoarea. : 
„Piesa de 2 lei, 10 grame, 27 milimetre diametru. 
„Piesa de 1 leu, 5 grame, 23 milimetre diametru. 
„Piesa de /, leu, 2!/, grame, 18 milimetre dia. 

„metru. 

„Toleranţa, titlului este de 3 miliame 3/00 în mai 
„Mult sau in mai puţin a titlului exact. 

» Toleranţa, greutăţii este pentru piesa 2 şi de 1 
„leu de 5 miliame 5/a000; iar pentru piesele de 1/, sau 
„50 bani de 7 miliame 7liooo în mai mult Şi in mai 
„Puțin a greutăţii exacte.“
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Aşa-dară sunt identice prescripțiunile legii noastre 

cu cele ale sistemului latin ; ambele sisteme acordă un 

aliagiu enorm de 165/,09 la acest fel de monete de 

argint. Ele sunt monate nferioare ca titlu şi nu au 
pretenţia a purta in sine plină valoare metalică. 

Cu desăvărşire altele sunt insă condiţiunile in care 
se confecţionează moneta de 5 franci in sistemul latin 

precum şi cea de 5 lei in sistemul nostru, monetă 
care noi incepem a o bate la 1879. 

C. Sistemul latin dictează pentru moneta de 5 
franci de argint: 
  

  

    

TITLU GREUTATE 

Diametru 
Titlu drept Toleranţă Greutate ade- Toleranţă 

| Grame Milimeri 

| 90| 3 | 
| 1000. /1000 25 3/1000 37       

Intocmai şi legea noastră, din 8 Aprilie 1879 „Le. 
gea pentru baterea monetelor de argint în bucăţi de 5 

lei“, prescrie la art. 2: „Greutatea, titlul, diametrul Şi 
toleranța vor fi cele admise pentru asemenea monete 
in țările care au aderat la uniunea monetară latină şi 
anume : 

„Greutatea: 25 grame, toleranța 3/s000; titlu 

toleranță 2/1000; diametru 38 milimetri.“ 

20 
1909
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Va să zică acest fel de monetă de argint are titlu 9/0 fin intocmai ca şi cea de aur reală, pe cănd divisionara are titlu inferior 835/,09 argint curat şi 165 aliagiu. Prima, deosebire esenţială, 
Moneta de 5 lei argint este monetă reală, şi dea- ceea, la, confecţionarea, ei se cere o atenţiune mai mare, se permite la titlu o toleranță numai de 2/1000 pe cănd la divisionară, se permite 3/,909, iar la greutate se acordă 0 toleranță numai de 39/1000 pe cănd la divisionară, se permite 5/,900 şi Chiar 7/1000-—A dota deosebire. 
Oamenii serioşi şi pricepuţi in ale monetei, cari au alcătuit sistemul uniunii latine, cănd au zis că-l bazează pe „duplu etalon“ au şi creat două monete egale la nominal, una de aur şi alta de argint, care, ambele după pari legal, poartă, fiecare in sine intreagă valoare ca metal. Moneta, de 5 franci de argint, av&na 25 grame argint 9/10 fin, representă, dacă uncia valo- rează, 607;; pence, intocmai atăt căt valorează aurul, 1.6129 grame ce] poartă moneta de aur de 5 franci. 2 Dar imprejurările au făcut in urmă, ca, cele 25 grame argint purtate de „Ecou“ să numai valoreze in comerciul lumii căt valorează, aurul purtat de moneta, de aur de 5 lei, şi de aci isvoreşte cearta, pentru " clauza de lichidare. 

La, 1879 căna incepem noi baterea, monetei de 5 lei, ne mărginim a copia sistemul latin fără a, ține 

    

DL, Bamberger — Schicksale des lateinischen Miinzbundes cit, pag. 32.
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seama, că celebrul său raport Ge „Quinze et demi“ 
intre aur şi argint nu mai este adevărat, că uncia, 
de argint nu mai face 60'/, pence, ci notează nu- 
mai 511/, pence. Emitem astfel o monetă reală de 
argint a cărei valoare nominală intrece cu aproape 
20%/, valoarea ei reală, şi care n'are nici măcar spri- 
jinul de a fi primită de incredere intrun mare cere de 
zeci de milioane de oameni. | 

E natural că moneta de aur, cu susceptibilitatea 
sa aristocratică, indată, incepe a se retrage dela noi 
v&z&nd pe concurenta sa, mai mojică, de argint, că 
are mai multă trecere aici decăt i s'ar cuveni. 

Noi insă batem mereu monete de 5 lei de argint, 
şi pănă la 1884 batem 47,700.000 lei. 

In zadar am căutat o rațiune suficientă pentru 
ce s'a urmat la noi astfel. Nu făceam parte din nici 
o uniune monetară care să ne fi silit a înființa o ase- 
menea monetă reală. Imprejurarea, că se găseau in ca- 
sele statului o seamă de ruble şi că din reducerea, lor 
la brut metal sau din vănzarea lor ar fi resultat o 
pagubă, pentru fisc nu poate fi invocată in mod serios, 
precum nici micul căştig ce realiezază fiscul din ba- 
terea oricărei monste. 

Nu asemenea lăturalnice motive pot determina, 
politica, monetară a unei țări şi o reformă atăt de ra.- 
dicală in sistemul ei monetar, cum este introducerea 
unei monete reale de un alt metal, care mai inainte 
nu exista. Chiar totalul rublelor aflătoare in casele pu: 
blice nu era relativ prea mare. Art. 1 al. 2 din legea,
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dela 8 Aprilie 1879, ne indică că nu erau mai mult de 20 milioane _lei *). In fața, situațiunii metalelor la 1879 ele trebuiau prefăcute sau in aur, sau, dacă loc era in circulaţia noastră internă, in monetă simplă divisionară. Vedem că in urmă ancă Sa mai fabricat monetă Givisionară. 
Noi credem şi susţinem că introducerea monetei reale de argint la 1879 constitue o mare greşală in politică noastră monetară, față cu curentul universal destul de pronunţat atunci contra, bimetalismuluj. Dar nu e de ajuns atăta. La 1880 Aprilie 11 in- fiinţăm şi Banca naţională de scont şi circulaţie, care incepe a funcţiona, la, 1 Decemvrie 1880. Biletele ce ea emite sunt fundate tot pe metalul depreciat, tot pe argint. 

Art. 14 a] legii ei constitutive este astfel for- mulat: 
„Biletele vor fi plătite la presentare la, biuroul „băncei, în aur sau în monetă națională de argint.“ Va să zică, „Reserva metalica prevăzută, de art, 12 al legii „de o treime din suma biletelor emise“ se permite să, consiste chiar şi exclusiv numai din argint. Ce insemnează, aceasta? - 

    

=) Legea din 8 Aprilie 1879, art. 1: «Guvernul este autorisat <a bate monedă de argint de 5 lei pănă la suma de 20.000.000. «Această monedă se va fabrica toată din rublele ce se află astăzi «m Casa tesaurului public şi la Casa de depuneri și consemnaţiuni Precum și din rublele care dor mai intra la aceste case cu cursul lor «actual, pănă la concurența sumei de lei 20,000.0c0.»
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Insemnează că Banca noastră națională poate 
spori cu incă de două ori atăta argintul aflător în cir- 
culaţia Romăniei. | 

Şi in adevăr in scurt timp, abia 2 ani, Banca şi 
ajunge la o emisiune de bilete de peste 100,000,000. 
Ele tot argint sunt, şi aceasta intr'o epocă cănd ar- 
gintul e ajuns la o depreciare ne mai pomenită. 

Raportul consiliului de administraţie şi al cen- 
sorilor dela 21 Fevruarie 1882 acusă pentru ziua de 
31 Decemvrie 1881 o emisiune de bilete de 69,889,530 
lei asupra unui numerar de 21,336,342 lei (Ge astă 
dată incă aur şi argint, nearătându-se căt din fiecare 
specie). 

Raportul dela 20 Fevruarie 1883 arată pentru 
31 Decemvrie 1882 o emisiune deja de 96,968.310 lei 
asupra unui numerar (âncă de aur şi argint) 23,838,163 lei. 

Raportul dela 19 Fevruarie 1884, arată pentru 
31 Decemvrie 1883 o emisiune de 104,854,230 lei asupra 
unui numerar (de astă dată şi de aci inainte numai e 
vorba de aur) de 34,519,945 lei. 

Raportul dela 17 Fevruarie 1885 arată pentru 31 
Decemvrie 1884 o emisiune de 103,516.230 lei asupra 
unui numerar de 33,981,886 lei. 

In fine din situaţiunea, sumară septămănală ultimă 
ce o avem inaintea noastră, vedem pentru 23 Noem- 
vrie 1885 o circulaţiune de bilete de 100,817,000 faţă 
cu un numerar metalic de 33,798,000 lei. 

Aşa fiind, ne găsim ca resultat al politicei noastre 
monetare in acest al doilea period dela 1879/80 incoace
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până astăzi la sfărșitul anului 1885 cu următoarea circulaţie : 

Avem monetă naţională reală de argint, 47,700,000 lei 
divisionară de argint 30,500,000 » 

Total . . . 78200,000 lei 
Din aceasta, se găseşte in tesaurul Băncei Na. „ționale cam 33 milioane şi prin urmare in circulaţie la public cam 45 milioane argint. 
Pe lăngă aceasta mai circulează bilete ale Băncei circa, 100 milioane. Fac 145,000,000 bani de argint la, public. 
Faţă cu aceştia avem bani de aur un volum a- preciat, de q. O Haupt abia de 30 millioane *). O astfel de alcătuire a circulaţiei unei țeri, 7145 milioane argint faţă cu 30 milioane dur, este de ajuns in condiţiunile cele mai prospere de producţiune spre a produce un agio. 

Şi să nu se uite un lueru. 
Noi pretindem a, avea, duplul etalon, dar corecti. vul esenţial al acestui sistem monetar este ca ambele metale să fie primite cu echivalență, Şi in raportul lor legal intr'un cerc căt se poate de mare de populaţiune Şi daraveri, ca, astfel prin lăţimea, basinului să se mi- 

    

*) O Haupt Miinzstatistik cit. pag. 124, nota 2. Noi credem că această apreciare pentru anul 1884 pe care d. 0. Haupt o ţine in parte dela un economist--nouă necunoscut--cu numele Focșaneanu, impiegat al Băncei Naţionale, incă este prea benevolă. Noi credem că stokul de monete de aur in pieţele noastre astăzi este și mai mic și conchidem aceasta, din greutăţile ce intimpină lichidările lunare ale operaţiunilor de bursă incheiate pe aur.
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tigeze undele provocate de evenimente hotăritoare asu- 
pra preţului metalelor. 

Noi n'am intrat sau n'am fost primiţi intr'o mare 
uniune monetară, prin urmare banii noştri naționali se 
mişcă intrun cerc foarte ingust dela V&rciorova pănă 
la Galaţi şi dela Mihăileni pănă la Dunăre. Dincolo ei 
mau curs bazat pe vreo lege sau convenţie. Prea pu- 
țină din moneta noastră divisionară a trecut in Orient 
şi este tolerată, acolo in moa precar. In vecina Bul- 
garie argintul nostru este chiar lovit de interdict de 
2 ani incoace. Biletele băncei noastre fiind fundate 
pe argint de asemenea nu pot trece hotarul cu alt 
caracter decăt de polițe de argint, şi comerciul inter- 
naţional astăzi se face exclusiv pe aur chiar şi intre 
țările cu valută de argint sau de hărtie, 

Prin urmare toată circulaţia noastră de 145 mi- 
lioane argint apasă cu toată greutatea, sa, şi cu toate 
urmările sale numai asupra pieţei noastre naţionale 
interne. 

Urmarea este după legea Gresham că fiecare a 
patra monetă de 5 lei de argint, ce sare din teascul 
palatului dela Şosea, goneşte un napoleon de aur din 
ţară, şi fiecare bilet de 20 lei, liberat la, ghişeturile pa- 
latului din Strada, Colţei, goneşte alt napoleon de aur 
din circulaţia noastră internă. 

Cu sau fără ştirea noastră, in urma greşalelor 
comise in politica noastră monetară de 5 ani incoace, 
suntem ajunşi în fapt astăzi la singurul etalon de 
argint.
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Duplul etalon a rămas inscris in lege, circulaţia noastră in realitate se compune din argint şi din bilete ce representă tot argint, 
Spre a invedera aceasta, Şi mai bine, vom pre. senta aici un tablou a] principalelor state din lume, care ca şi noi au duplui etalon din sistem sau numai vremelniceşte ca, transiție. Notăm numai moneta, me- talică, sunătoare. Prin comparare se va vedea că in circulaţia niciunei țeri cu bimetalism, moneta de ar- gint nu convărşeşte atăt de mult ca, la noi pe cea de aur, —afară poate de Grecia, 

Anul 1884 In milioane de franci 
Moneta de aur  Moneta reală argint Moneta divisionara Franța... 4,400, — 3,400.— 200, — Belgia... 360, — 300.— 38.— Grecia, . 10,— 15.— 10.8 Dalia, 730,— 170. — 170. — Elveţia , . 70.— 40.— 18.— Germania . .-, 2,080.— 560, — 545.— Spania . 680, — 380, — 176.— Serbia, . 10,— 1.— 2.6 Turcia 230.— 140,— 69. — Statele-Unite Americ, 3,220. — 863. — 421. — Japonia. . 525. — 275.— ? Egipetul. . 800, — 75.— 2%) Romănia astăzi . . , 30. — (?) 47.7 30.5 

Să mai comparăm acum şi polilica pe care au ur- mat-o Băncile cu emisiune de bilete, inţelepţeşte con- 

    

?) O Haupt Minzstatistik cit, pag. 172.
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duse in statele cu circulaţie de două metale, Şi să ne 
mărginiim intenţionat numai la statele Uniunii latine. 

Banca Franţei a avut in pivnițele sale: 

la a 1881 — aur 655 milioane -— argint 1161 milioane franci 

1882 — » 964 » — n 1051 » 2 

1883 — „ 960 pp 1002 , 1 

şi de atunci incoace a, mai luat incă o serie de măsuri 

restrictive spre a-şi ingrădi stokul său de aur; nu-l 

liberează deloc pentru export, casierii statului sunt 

avisaţi a da căt mai puţin aur in plăţile ce fac şi a 
trimite aurul cu preferință, Băncei, etc. etc. 

Banca Belgiei ţine cu incepere dela 1878 tesaurul 

compus 4/; aur şi numai 1/; monetă de argint de 5 
franci. 

Elveţia are de mult tendinţe monometaliste. — 

Concordats-Banken aveau la sfărşitul anului 1883 o re- 

servă in total de 63 milioane, din care 40 milioane 

franci in aur şi numai restul in argint faţă cu o to: 
tală emisiune de bilete de 118 milioane franci. 

Grecia are o emisiune de bilete de 80 milioane 
franci, despre care mam putut afla ce fundaţiune au. 
Dar biletele aceste au curs forţat şi prin urmare este 
indiferentă pentru moment fundaţiunea, lor. 

Italia la 12 August 1883 a decretat — Şi i s'a, 
făcut acusaţiune pentru aceasta de părtaşii uniunii — 
ca toate băncile de emisiune să fie obligate a avea 
reserva lor compusă din ?/, in aur şi numai !/, in 
argint,
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Comparată cu acestea, Banca noastră, naţională are 
dela, inceput şi exclusiv astăzi numai argint in pivni- 
țele sale. 

Resumăm dară şi zicem: epoca aceasta, a doua, a istoriei noastre monetare dela 1879-80 incoace se carac- 
terizează prin dou& mari greşeli. Una este introducerea 
monetei reale de argint in circulaţia noastră Şi sporirea 
neproporţionată, a tutulor monetelor de argint, Şi a doua fundarea Bâncei noastre naționale tot pe argint. 

Jată isvorul agiului de care ne plăngem astăzi. 
Astfel se judecă starea actuală a circulaţiei noa- 

stre şi de către străini. 
In desbaterile Parlamentului Germaniei asupra 

cestiunii monetare in şedinţa, din 6 Martie 1885 1) dis. 
tinsul şi mult competentul deputat d. L. Bamberger, 
ne judecă astfel: 

„Romănia incă sa incercat a introduce in prac- 
„tică duplul etalon şi a se ralia la inţelegerea tacită, 
„care domneşte in toate statele europene şi in Ame- 
„Tica de a plăti cu aur. Insă mijloacele de aur erau in- 
„suficiente. In curănd acestea s'au scurs tocmai in pro- 
„Porţia in care ele se dovedeau insuficiente, căci nimic 
„nu fuge mai grabnic decăt o monetă care este apre- 
„ciată mai bună decăt altele care circulează alături cu 
pâceeaşi valoare nominală ; şi astfel-ajunse foarte cu- 

    

1) Schriften des Deutschen Vereins _fiir internationale Doppel- wăhrung. Heft II, pag, 47.



r&nd aurul in Romănia la agio, valuta a căzut in ţară, 

creditul ţării a fost sdruncinat,.“ 

Tot aşa se exprimă despre noi şi d. Hans Kle- 

ser, unul din redactorii importantului ziar „Kolnische 
Zeitung“ : 

„Astfel şi in zilele noastre aurul românesc a emi- 
„Sat indată ce s'a fundat in Bucureşti o fabrică de 

„bilete numită „Banca naţională“, care credea că poate 

„Să păstreze pentru biletele sale cursul aurului chiar 

„Şi dacă acoperirea lor ar avea-o in argint. Țara, odată, 

„cu valută de aur, România, poartă astăzi un agio la 

păur de 19%, şi totuş fabrica de bilete n'a inmulțit 

„circulaţiunea nominală a banilor din țară măcar cu 

„un franc. Şi astfel este in toate ţările cu valută de 
„hărtie.“ 1) 

VI, 

Să căutâm acum a ne da seama de urmările ce 

isvoresc, mai ales pentru o ţară mică, şi economiceşte 
incă puţin desvoltată, ca a noastră, dinta”o circula- 
ţiune naţională neconformă cu vederile ce predomnesc 
in Gomerciul internaţional. 

O ţară mare, cu industrie desvoltată Şi cu agri- 

1) Hans Kleser — Wăhrungs und Wirthschafts-politik, — Căln. 

1885, pag. 5i,
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cultură inaintată, cum este de ex. Austria, poate su- 
porta mai uşor o valută degradată, pentrucă in lăun- 
trul largilor sale hotare cele mai multe din trebuinţele 
populaţiunii găsesc indestularea lor cu produse naţio- 
nale. Cea mai insemnată parte a schimburilor zilnice 
pot fi mijlocite şi cu ajutorul unui ban naţional mai 
mult sau mai puţin convenţional Şi care ar fi refuzaţ 
de comerciul intre naţiuni. Neindoielnic că efectele unei circulaţiuni rău alcătuite vor fi simţite şi aici; dar jicnirile se vor resimți cu mult mai temperate. 

Cu totul alta insă este starea unei țeri mici şi 
aproape exclusiv agricole, cum este a noastră, Noi 
Suntem neasem&nat mai atărnători de comerciul inter- 
naţional şi mult mai expuşi la inriuririle chiar a unor 
curente factice ce sar stabili in comerciul internaţio- 
nal. Noi suntem, şi vom fi incă mult timp, avizaţi la, 
un însemnat import chiar pentru desvoltarea, noastră, 
şi suntem siliţi a căuta debuşeuri pentru produsele 
noastre în alte ţtri. Atărnăm dar neasemănat mai mult 
Şi mai direct de comereiul internaţional. 

Acesta insă a proclamat astăzi — cu sau fără 
voia noastră — singur aurul de mijlocitor al schimbu- 
rilor dela un popor la altul. Tot ce cumpărăm noi, 
chiar şi din ţările cu etalon de argint sau cu bani de 
hărtie, cumpărăm astăzi numai Şi numai pe aur, pre- 
cum şi orice vindem pe aur ni se socoteşte. 

Cu drept cuvânt zice d. H. Kleser 1: „Un stat 

  

1) Dr. H. Kleser — Geld u, Wihrung — Berlin 1381, pag. 31.



SI 

„Mic, care deşi teoreticeşte are toată „suveranitatea“ 
„lăudată in privirea banilor, este in realitate foarte 
„neputincios in privirea lor. El poate să bată monetă 

„proprie naţională şi să o falsifice după putință, insă 

„Cât priveşte banul ca mijlocitor al schimburilor şi ca 

„măsurător al valorii in comerciul cel mare, un stat 

„mic are mai puţină influenţă decăt oricare bancher 
„mare, ba chiar mai puţină, decăt oricare neguţător 
„mare de vite. Să incerce odată Mecklenburg sau 

„Luxemburg să adopte un alt sistem monetar decăt 

„celelalte ţări : ele vor face curănd experienţa că nu 

„Vor putea urni banii naţionali nici măcar din casie- 

„iile statului. . . . Aurul! a devenit de fapt zaluta eu- 

„ropeană. La aceasta nu poate schimba nimic suvera- 
„Ditatea nici chiar a unor state atăt de puternice pre- 
„cum sunt Austria şi Rusia. Aurul ar fi astăzi valuta 
„europeană chiar şi atunci când incă nici un stat mar 
„fi adoptat-o prin lege.“ 

Aşa fiind realitatea lucrurilor, să vedem acum ce 

urmări au trebuit să aibă la noi introducerea in cir- 

culaţia internă a unor specii de bani cari nu sunt re- 
cunoscuţi buni de comerciul internaţional. 

Imediat au trebuit să inceapă a se stabili pe pie- 
ţele noastre pentru fiecare lucru importat două prețuri: 

un preţ mai mic in specia acea de bani cu care putem 

plăti şi cumpăra in toată lumea, şi un alt preţ mai 

mare in acea specie de bani, cu care nu putem plăti 

23,467 6
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şi cumpăra decăt numai in ţară, la noi,—sau banul cu 
curs internaţional a inceput a avea un agio faţă cu 
celălalt, 

Deşi scris era in lege că ambele feluri de bani 
aveau aceeaşi putere achizitoare şi liberatoare, totuş 
fiecare gospodar, indată ce a simţit că, internaţionaliceşte 
un ban este inferior a căutat a, petrece in toate plă- 
ţile sale banul inferior şi a reţine pe căt va putea, ba- 
nul crezut in lume superior. Şi făcănd toţi cu toţii 
astfel, banul inferior a devenit in cur&nă cel mai obi- 
cinuit şi mai general măsurător al valorilor la noi in 
toate daraverile din țară, iar in urmă singurul  m&- 
surător. 

Urmarea a trebuit să fie o treptată urcare a tu- 
tulor prețurilor. Și această urcare, neprovenind nici 
dintro mărire a volumului total al banilor buni aflători 
in țară, nici din causă, că sar fi sporit bogăţia noastră 
naţională, este o nenorocire ecoriomică, 

Căci fiecare gospodar care produce ceva in această, 
țară, şi in prima linie agricultorul care produce pentru 
export, trebuind să plătească cu prețuri mai urcate o 
mare parte a, lucrurilor de care are trebuință el Şi 
familia sa, precum şi foarte multe din cheltue- 
lile sale de producţiune (maşini, unelte, reproduetori 
etc.) se vede silit a urcă şi el la răndul s&u preţul 
produselor sale, sau a perde in cas contrăr din capete. 

Căt priveşte de altă parte pe comercianţii-impor- 
tatori nu credem că are nevoie de intinsă demonstra-
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ţiune că aceştia, indată ce un agio s'a ivit, vor fixa 

preţurile lor in bani naţionali mai urcat, şi nu numai 

in proporțiunea justificabilă, ci mai făcend incă, o largă 

parte in calculele lor pentru un joc aleatoriu asupra 

sporirii eventuale a agiului pănă la plata, acceptului, 

cu care ei au cumpărat marfa din străinătate. 

Astfel aceste doue clase numeroase — factori 

foarte insemnaţi in economia noastră națională, — ajung 

la o urcare a preţurilor, de care serios privit ei nu 

profită, ci care, dimpotrivă poate, le reduce insuş de- 
bitul lor. 

Dar aceste două clase, fiindcă stau in imediată le- 

gătură cu comerciul internaţional, sunt mai in posiţie 
a se acomoda grabnic nouelor imprejurări. 

Sunt insă alte clase de oameni şi incă foarte 
numeroase la noi, ca şi în orice altă țară, care nu pot 
face tot astfel. 

Mai intăi sunt toţi funcţionarii publici, ofițerii, 
profesorii, preoţii, pensionarii şi impiegaţii particulari. 
Toţi aceştia sunt avisaţi a trăi şi a-şi acoperi trebuinţele 
lor şi ale familiei lor :dintr'o leafă fixă şi pe care o 
primesc in monetă naţională. La nominal apuntamen- 

„tele lor sunt aceleaşi ca şi mai inainte, insă din causa, 
agiului ei trebuesc să plătească astăzi de pildă un 
gheroc cu 50 lei in loc de 40 lei, cum il plăteau mai 
inainte, o pălărie cu 12 lei in loc de 10 lei, o carte 
cu 3 lei in loc de 2 lei şi așa mai departe, fiindcă 
toate aceste lucruri se importă din afază, Şi venz&torul 
adaogă agiul la preţul lor. 

6
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Prin urmare condiţiunile de existenţă ale acestei 
numeroase clase de oameni la noi sau ingustat cu 
15—200%/. Şi de această, diferenţă nu beneficiază nici 
fiscul, nici industria noastră naţională. Căci este o eroare 
a crede că, industria. se poate intemeia, intro țară pro- 
teguită fiind de agio. Capitalurile trebuitoare la, infiin- 
țarea ei nu se pot angaja pe garanţia zaraflicului intre 
monete. 

Apoi mai este o altă clasă de oameni al căror 
peculiu se compune in intregimea lui sau in parte din 
creanţe particulare, ipoteci, rente sau titluri de im- 
prumuturi comunale şi de Stat, constituite in bani 
naţionali şi pentru care ei după vreme au dat bani 
buni. Toţi aceşti gospodani, cu un buget, Dumnezeu 
ştie cum echilibrat! sunt siliţi a constata astăzi că o 
cincime din renta, şi capitalul lor s'a evaporat. 

Mai este incă o insemnată şi prea, numeroasă, 
clasă, de oameni a căror avere prin firea sa nu se 
poate acomoda, răpede şi cu uşurinţă unor noue im- 
prejurări monetare. Inţelegem averea, imobiliară. Preţul 
imobilelor se urcă din fire numai inceţ Şi greoiu, el 
nu se poate urca de pe o zi pe alta ca valorile ne- 
gociabile la bursă. Nu stă in puterea Romănului, care 
este astăzi silit să-şi vă&nză casa său moşioara, să, 
adaoge incă, 20%/, la preț pentru agio, spre a-şi putea, 
apoi plasa capitalul realizat in titluri englezeşti sau 
germane. Nu stă in puterea lui de a-şi arenda moşia 
sau a-şi inchiria, casa la, semestru cu 20 0%. mai urcat.
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Mai sunt şi alte clase intregi de gospodari, cari 

deasemenea, nu pot urca cum ar voi şi imediat; preţurile 

lor. Sunt producătorii de alimente, combustibil, etc., 

destinate numai consumului interior. Acestia nu pot 

„rea preţurile decăt incet-incet. Şi mult; timp ei nu pot 

realiza decăt preţuri sub nivelul adevărat al valorii 
produselor lor, cănd ele s'ar măsura cu dreptul mă- 

surător internaţional al lumii intregi. Toţi aceștia, 

primesc o parte a preţului produselor lor, fiindcă le 

debitează in ţară, 'intr'o ficţiune legală, pecând tre- 

buinţele lor, intrucăt sunt avisate la import, trebuesc 

plătite cu deplină valoare internaţională. 

Dar mai nenorocită din toate este posiţiunea clasei 

muncitorilor, a lucrătorului avisat la braţele sale şi al 
cărui buget abia se echilibrează zilnice cu mare ane- 

voință. 

John Prince Smith, un cunoscător, ca puţini, al 

stratelor sociale şi un adevărat iubitor al clasei mun- 
citorilor, descrie astfel situaţia, ce se crează acestora, 
prin orice deteriorare a valutei naţionale : 

„Clasa, muncitorilor este aceea care şufere mai 

„mult prin sdruncinarea, raporturilor de preţuri; căci 

„preţul muncei este acel preţ, carele mai puţin poate 

„Să se urce in cas de depreciare a mijlocului de plată. 

„— Dacă în urmarea unei depreciări a mijlocului de 

„plată, preţurile nominale ale principalelor obiecte de 

„nutriţiune şi consumaţie sau urcat cu o pătrime sau
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„până la o treime, precum sa şi int&mplat uneori, 
„atunci nu poate să urmeze şi O urcare corespunză- 
„toare a, simbriei, pentrucă capitalul productiv, prin 
„urmare căutarea muncei, nu s'a, sporit corespunzător 
„— lucrătorii desarmaţi trebuesc să vază tăindu-li-se 
„0 bucătă din amara, lor păne analogă cu agiul argin- 
„tului (era vorba atunci de agio la argint; astăzi la, 
„aur). Dacă se urcă, preţul obiectelor trebuitoare mun- 
„Citorului numai cu 10 %0, peste căt se urcă simbria, 
„lor, atunci aceasta este egal cu o lipsă de simbrie 
„pentru 5 s&ptămăni din an. 

„ŞI cătă miserie se pricinueşte prin aceasta vor 
„ințelege toţi acei cari ştiu căt nespus de greu este 
„Pentru muncitor de a-şi acoperi, chiar in conjuncturi 
„favorabile, trebuințele sale indispensabile.“ 

Un exemplu dela noi şi concret. Un muncitor cu 
zioa, agoniseşte, astăzi ca şi inainte de agio, 2 lei in 
monetă naţională. O pereche de cisme — importate din 
nenorocire —le plătea mai inainte cu 10 lei egal 5 zile 
de muncă, iar astăzi trebue să le plătească cu 12 lei 
egal 6 zile de muncă. 

Astfel, tocmai cele mai numeroase clase şi tocmai 
cele mai sărmane sunt atinse mai greu prin orice de- 
gradare a circulaţiei naţionale, şi prin greşita alcătuire 
a ei sunt simţitor jicnite toate clasele unei țări, mai 
ales agricole, cum esţe a noastră, 

Să vedem acum care e situaţia însuşi a, fiscului 
in asemenea stare. Toate veniturile inscrise in bugetul
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statului se vor percepe numai in monetă naţională in- 
ferioară. Dar statul nostru are o foarte insemnată da. 
torie publică, stipulată expres in aur. La aceasta tre- 
bueşte să servească o anuitate de peste 44 milioane 

-franci in aur. Apoi statul nostru mai este şi un mare : 

importator de produse străine, pe care nu le poate 
găsi in ţară. Purnituri şi cumpărări cifrănd cu mili- 

oane trebuiesc făcute in străinătate şi prin urmare tre: 
buiesc a fi plătite in monetă internaţională — aștăzi 

numai aurul. 

Să nu mai vorbim de nenumăratele trebuinţi de 
tot soiul pe care comunele, 1) judeţele şi alte servicii 
publice de binefacere, de cultură etc. trebuiesc şi ele 

să le satisfacă prin import, 

Să alcătuim numai un tablou, foarte moderat, de 

acele sume care in starea actuală se plătesc anual ca, 

agio numai de principalele servicii centrale ale statului 
nostru. 

Să facem două calcule, unul pe 150% adică sub 

agiul de astăzi, şi altul pe 20%/ agio la care cur&nd 

putem ajunge. 

1) Singură comuna Bucureşti trebuiește să servească o anuitate 

de circa 2,000,000 in aur la datoria sa.



88 

Statul trebuieşte să plătească numai ca agio. so- cotit cu 
o 

15 %/ 20% 1. La anuităţile gatorii publice stipu- 
late anume in aur care fac a- 
nual fi. 4408939651). , Lei 6.633.398 — 8,817,865 2. Direcţia căilor ferate plăteşte agio: ” a) Economatul la, furnituri plăti- 
bile in aur de cirea, 4,000,000. b) Construcţiunile la material in- 
trodus circa. ., 2.000.000 

la o sumă, de cel puţin 6,000,000 f. Lei 900,000 —  1,200,0v0 „ Direcţia, regiei tutunurilor şi sării la marfa şi materialul importat. . , „150,000 — 200.000 - Direcţia timbrului şi monetăriei,(ma- terial, maşini) cel puţin. . ..., . Ministerul de externe (serviciul di- plomatic circa 1 milion lei)... 150,000 — 900,000 - Ministerul de r&sboiu (echipamente, muniţiuni şi fortificaţii) cel puţin . - Ministerul cultelor Şi instrucţiunii publice (burse, subvenţii, capele), Ministerul justiţiei şi alte mini. stere cel putin agio pe an. ... , 15,000 — 20,000 
Fac Lei 8,183,398 = 10,857,865 o 

1) Cifra acestor anuităţi o luăm din «Expunerea situaţii tesauru- lui public» la 3o Sept. a. c. 1885 și insemnim aci numai acele dato- rii publice ce urmează a fi plătite in aur. D. ministru al financelor arată la pag. 31 pentru viitorul an bugetar următoarele anuități: <Incheiănd această expunere, repr';ducem aci tabela situaţiei im- <prumuturilor noastre compuind datoria publică la finele anului finan- «ciar 1885 — 1886: 

P
c
 

„15,000 — 20,000 ce
 

a
 

„320000 — 400,000 =
 

  

Imprumuturi Capital nominal garantat Anaitatea pe 1886-37 «Stern Brothers . . . 22,889,437 03 2,059,850 — <Oppenheim. ..... 31,610,500 — 3;048,100 — «Calea feraă R. 1. $. . 51,535,640 — 3,685,173 — « > Iași-Ungheni 3.770,213 — 228,657 24 «<Renta perpetuă 50/, 1875 44,600,000 — 2,230,000 — <Obl. de stat 60| C.E.R. 237,500,000 — 14,678,450 — <Renta amortisabilă 50/9- 250,948,300 — 14,058,996 şo «Obl. de stat 50/0 C.F.R. 47,948,000 — 4,100,100 —» ——— Prin urmare totalul anuităților dato- riei publice plătibile în aur este, „. Franci 44,089,326.74
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Aceste sume enorme statul nostru trebuieşte să 

le acopere din resurse noue peste venitul său normal 

bugetar. El tmebuieşte să creeze noue imposite şi in 

schimbul lor nu poate inființa niciun nou serviciu, nici 

poate aduce vreo ameliorare a actualelor servicii pu- 

blice, ele nu sunt o productivă alocare pentru naţiune. 

Aceste sume sleiesc pur şi simplu puterea, contribui- 

toare a ţării fără a avea nicioaltă menire decăt ca să 
fie aruncate in vasul fără fund al Danaidelor — agio. 

VII. 

Această stare de lucruri este destul de gravă şi 
trebuieşte să căutăm fără intărziere a o indrepta. Căci 
continuând pe calea, apucată, sau mai primină incă 
vreo lovitură dușmănească. din afară, ajungem la o ca- 
tastrofă economică şi financiară. 

Noi credem că incă mai este timp dea insănătoșa 

circulaţiunea noastră şi vom indica pe scurt mijloacele 
ce noi credem că ne vor duce la ţel. 

Succesul lor va atărna neapărat in mare parte 
dela priceperea, şi dibăcia cu care vor fi aplicate. 

Ele sunt de două ordine. Unele trebuiesc luate di- 

rect de Stat şi celelalte privesc indeosebi Banca noastră 
națională, 

Statul mai intăi trebuieşte să declare etalonul 
de aur Ge unic etalon al său şi imediat să retragă din 
circulaţie toată monela sa reală de argint. Din cele 
41,1700,000 lei, bucăţi de 5 lei de argint trebuieşte să, 
vânză cel puţin jumătate ca brut metal, cu o pagubă
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de 20%, substituind in locul lor circa, 24 milioane mo- netă de aur in circulaţia țării. | 
Iar cealaltă jumetate de aproape 24 milioane tre- buieşte să, fie prefăcută in monetă divisionară , fie că, sar bate în monetă măruntă de 2 lei şi 1 leu, fie că S'ar lăsa in circulaţie aşa, precum este, insă s'ar declara, monetă divisionară avănd putere liberatoare numai Dănă la suma de 50 sau 100 lei, In realitate această monetă şi aşa nu este un ban real, valoarea, ei intrinsecă ca, metal nu represintă decăt circa 4 lei astăzi. 
Credem că, pentru o ţară cu populaţiune rară, re- lativ săracă, şi mai ales agricolă, cum este a noastră, o circulaţiune de monetă divisionară de 10'/, lei pe cap nu ar fi prea umilată Şi că este loc la noi pe lăngă 30,500,000 lei monetă, divisionară bătuţi pănă astăzi, incă pentru vreo 24.000.000 lei monetă, divisionară, abstracţie făcănd de imprejurarea că forma monetei noastre mici de 2 lei şi 1 leu o face capabilă a se in- troduce in parte şi in circulaţia țărilor mai din răsărit, cum nu este capabilă a se introduce moneta. de 5 lei. Apoi Statul trebuieşte să, plătească, iarăşi imediat, intreaga sa. datorie de circa. 26,000,000 lei, pe care a con- tractat-o la, cetăţenii săi in forma, Biletelo ipotecare, şi să retragă din circulaţie biletele Băncei naţionale emise ca echivalent. Să, desființeze acele bilete ale Băncei şi să redea circulaţiei nâţionale 26 milioane lei în aur. in locu-le, 

Este onest Şi leal ca Statul să plătească astăzi inapoi cetăţenilor săi imprumutul forțat pe care la 1877 a fost silit de imprejurări a-l face la ei Şi pentru care
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atunci promisese chiar o dobândă de 10%/, precum şi 
restituirea capetelor după 4 ani. 

Renta, ce sar emite de către Stat spre stingerea, 
acestei datorii către țară, se va răscumpăra şi anula, 

la r&ndul ei in termine scurte prin vănzarea treptată, 

a acelor domenii care au fost afectate ca ipotecă pen- 
tru biletele ipotecare. 

Indată ce statul prin această, operaţiune ar anula 

26 milioane din biletele Băncei sar arneliora deja al- 

cătuirea circulaţiei noastre actuale in două priviri. Pe 
de o parte in locul biletelor Băncei ar intra in circu- 

laţia țării 26 milioane lei in Caroli de aur, iar pe de 

altă parte totalul volumului biletelor Băncei ar fi redus 

dela, 100 milioane lei la 74 milioane lei, cu aproape a 

patra parte. Ca, măsură paralelă să se ridice imediat 
dreptul Băncei de a emite bilete de 20 lei. Volumul ac: 

tual a] acestei specii de bilete aflătoare in circulaţie 

este cam 30 milioane lei. Banca va fi autorizată a 

emite bilete numai dela, 100 lei in -sus, spre a vincula 
astfel in circulaţia internă Carolii de aur. 

Prin aceste două măsuri Statul ar lua asupră-şi 
următoarele sarcini : 

10 La ve&nzarea celor 24 milioane lei 

monetă reală de argint, ca brut metal, el 

ar trebui să sufere o perdere de 4.800,000 

li sau cel mult ......, „„ . 5,000,000 lei 

2% Spre a rescumpera. Biletele ipo- 

tecare i-ar trebui alte. . . ...... 26,000,000 lei 
Fac total 31,000,000 lei
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Spre a dispune imediat de 31 milioane lei efectiv, 
el ar fi silit a contracta un imprumut nou de rentă 
amortisabilă, 

Acest imprumut ar fi: 

cu o emisiune de 920, în nominal de 38,480,000 lei — 
iar cu o emisiune de 90%/,, in nominal de 34,100,000 lei — 

In casul cel d'intăi anuitatea cu 5%, ar face lei 
1,674,000, iar in cazul al doilea ea ar fi de lei 1.705,000. 

Cu aceste cifre ar trebui să se impovăreze bud. 
getul anual. 

Puneţi alături sumele ce fiscul trebuieşte să le 
arunce astăzi in olocaustul agiului. Peste 8 milioane 
astăzi şi măine poate peste 10 milioane. 

lar cu sumele ce sacrifică astăzi fiscul pentru 
agio circulaţia ţării nu se sanează şi datoria, biletelor 
ipotecare remăne datorie. 

Căt priveşte Banca naţională ea, trebuieşte să fie 
obligată a-şi schimba, fundaţiunea. Biletele ce ea, scoate 
să fie fundate exclusi» pe awr. 

Primul pas spre ajungerea acestui scop va. fi deja 
făcut prin reducerea, volumului biletelor sale la 74 mili- 
oane. Acestora le ar corespunde de indată o fundaţiune 
in aur compusă din cele 24 milioane in aur aduse de 
Stat şi date Băncei in schimbul jumătăţii monetelor 
reale de argint care se găsesc astăzi in pivnițele Băncei. 
Banca, națională ar pune acest aur în locul argintului 
şi ar mai avea incă argint numai circa 9 milioane in 
monetă, divisionară. Pe acest tesaur sar funda cele 74
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milioane bilete aflătoare în circulaţie. Fundaţia statutară 

la 74 milioane ar fi 24.800,000 lei in aur. 
Dar noi suntem intim convinşi că o emisiune de 

74 milioane lei bilete este incă prea mare faţă cu tre- 

buiuțele adevărate ale actualei noastre stări de desvol- 

tare economică, şi credem că 60 milioane este maximul 
lor volum justificabil. 

Nu intră in cadrul acestei lucrări să facem o mai 

amănunţită expunere a principielor după care tre- 

bueşte să fie guvernată o Bancă de emisiune. Pe noi 

ne preocupă gestiunea, Băncei noastre naţionale numai 

intru atăta, intrucăt Biletele sale in virtutea privile- 

giului Băncei fac parte din circulaţia noastră na- 

. ţională. 
Şi de aceea ne mărginim numai a indica foarte pe 

scurt raţiunile care ne fac pe noi a crede că o emi: 

siune de 60 milioane lei Bilete ar fi indestulătoare, 

iar prisosul vătămător. Cei familiarizați cu materia, 

vor înţelege pe deplin raţionamentul nostru. 
Prin firea sa, chiar o Bancă inzestrată cu privi- 

legiul emisiunii de Bilete nu poate acorda Credit de 

capital, ea poate acorda numai Credit de plată. Inles- 

nirea de capitaluri întră in căderea altor institute de 

credit. De aceea, scadențele la o Bancă de emisiune tre- 
buiesc să, fie foarte scurte şi dobânda este din princi- 

piu variabilă, forţănd prin urcarea scontului repedea, 

reintrare a fondurilor. 
Din rapoartele publicate de Banca noastră naţio- 

nală vedem insă că tocmai acele efecte care prin na-



94 

tura, lor sunt unicele proprii a constitui un bun por- 
tofoliu pentru o Bancă de emisiune, adică Zfectele 
comerciale, în gestiunea Băncei noastre sunt covărşite de Scontul Efectelor Creditelor Agricole şi de Lombară. 

Găsim in ultimul raport pentru anul 1884, ur- 
mătoarele cifre: 

1. Efecte comerciale scontate: 

Sold din 1888. ...,..., 1.257.769 Lei 
Admise în cursul anului 1984. . 84.181.562 » 

Total. . 41.449.339 Lei 
Sold la 1 Ianuarie 1885-— 7.383.989 Lei. 

2. Efecte scontate ale Creditelor agricole: 
Sold din 1883... ....... 3.340.321 Lei 
Scontate in anul 1884 .... 32.982.475, 

2 
Total. . 36.329.796 Lei 

Sold la 1 Ianuarie 1885-— 8.444.798 Lei. 

3. Lombardul: 

Sold din 1883... 21.836.598 Lei 
Imprumuturi în 1884, .... 76.865.613 

n 
Total. . 104.702,133 Lei 

Sold la 1 Ianuarie 1885 . 19.662.254 Lei. *) 

1) Pe cănd lucrarea de față se afla sub teasc a apărut și Ra- portul pentru anul 1885. Din el resultă că operațiunile Lombardului S'au redus puţin in cursul acestui an, dar s'a sporit incă și mai mult
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Un astfel de portofoliu şi o astfel de. acoperire 
pentru Biletele emise, noi credem că periclitează circu- 
laţia noastră naţională, căci face at&rnător banul, acest 

măsurător obştesc al tutulor valorilor şi de care cu 
toţii ne slujim, il face atărnător de buna sau reaua, 

administraţiune a Creditelor Agricole, 'de recolte şi de 
preţurile lor, iar, prin lombard exagerat, chiar şi de fi- 

nanciarea diferitelor soiuri de efecte publice pe care 

Banca le-a lombardat. 

Căt priveşte indeosebi Creditele agricole noi cre- 

  

Scomptul Efectelor Creditelor Agricole, iar Efecte comerciale a fost 

Scomptate şi mai puţine decăt in anul premergător. 

1. Efecte comerciale: 

Sold din anul 18894 .,..... 7.333-959 Lei 

Admise in anul 1885... .... 30.652.051 >» 

Total . „ 37.983.040 lei 

Sold la 1 Ianuarie 1886. ş.519.233 Lei. 

2) Efecte scontate ale Creditelor agricole : 

Sold din 1854. ...... „8.444.798 Le 

Scontate in anul 1885. ..... 46,989.057 > 

Total. „ . 55.433.855 Lei 

Sold la 1 Ianuarie 1886. 10.293.529 Lei. 

3. Lombard: 

Sold din 1884. ..,...... 19.662.254 Lei 

Imprumuturi în 1885. ..... 51.063.445 >» 

Total, . „ 70.726.699 Lei 

Sold la 1 Ianuarie 1886. Lei 16.402.118.
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dem că inglobarea, acestora, in gestiunea. Băncei naţio- 

nale constituie o greşală. 
Lichidarea efectelor agricole este prin firea sa 

legată de anumite epoci ale anului. Agricultorul poate 

plăti numai cănd vinde recoltele sale şi dacă va fi for- 

ţat se lichideze obligaţiunea sa mai inainte va fi rui- 

nat şi el şi creditorul s&u. Expedientul inventat ca o 
indeplinire goală a formei, că adică, ia terminul scurt 

prevăzut de statut, se primeneşte iarăşi şi iarăşi obliga- 

țiunea, scrisă pănă la epoca adevărată a plăţii reale, — 

nu schimbă intru nimica natura proprie a acestor 

efecte. Ele nu pot constitui un portofoliu destoinie 

pentru a baza pe el şi a pune în circulaţie bani fi- 

duciari. 

Dar Creditele noastre agricole n'ar avea aitfel 

capitaluri indestulătoare spre a alimenta agricultura 

noastră! Apoi sunt alte mijloace spre a le procura 

capital, o Bancă de emisiune mare nici menirea nici 

permis nu-i este a inlesni capitaluri ce lipsesc — pen- 

tru simplul cuvănt că ea insăşi nu le are. 

Biletele ce emite o Bancă de circulaţie sunt po- 

lițe — părticele din acele poliţe pe care ea le posedă in 

portofoliul său. Biletele ei insă sunt plătibile a vista 

şi deaceea portofoliul pe care se bazează trebuieşte să 

aibă, scadențe scurte şi să vfere putinţa unei grabnice 

realizări, cum n'o oferă poliţa, unui agricultor. 

Aceste adevăruri sau căştigat pentru ştiinţă 

prin experienţe destul de scump plătite, şi deacea tre- 

buieşte să fim nu numai neincrezători, dar chiar să ne
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ferim hutărit contra unor alcătuiri contrarie care ar 
pretinde că sau inventat la noi in materie de credit 
public. 

Noi credem că in materie de organisaţie a, credi- 
tului public, in care noi suntem abia incepă&tori, vom 
face mai bine dacă vom urma, preceptele celor cu ex- 
perienţe bogate şi seculare. Jocul este prea primejdios. 

Dacă Băncile fruntaşe de emisiune ale ţărilor 
mari refuză scontul efectelor agricole, să facem şi 
noi deocamdată tot astfel şi să desființăm Cartelul ce 
sa, stabilit intre Creditele noastre agricole şi Banca 
noastră naţională, de circulaţie. 

Căt priveşte Lombardul, deasemenea credem că 
Banca noastră, naţională a acordat acestui fel de ope- 
raţiuni o prea mare intindere. 

Şi ne provocăm in această privire la 'Tabelele 
publicate de distinsul profesor al ştiinţelor de Stat la 
Universitatea din Berlin d. Adolf Wagner.!) 

| Din aceste Tabele resultă : că niciuna din Băncele 
de emisiune fruntașe astăzi, engleze, franceze Şi ger- 
mâne, nu acordă Lombardului o intindere mai mare de- 
căt până la 1/7, sau 1/4 faţă de scontul efectelor co- 
merciale. Unele şi cele mai bine guvernate fac Lombard 
incă şi mai restrins. 

Să urmăm iarăşi deocamdată exemplul acestora, 
şi să oprim Banca noastră națională prin lege de a 

  

1) «System der Zettelbankpolitik> — pap. 340. 

23,467 7
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emite bilete bazate pe Lombard in sumă mai mare de- 
cât proporţia, de 9 treime față cu scontul efectelor 
comerciale, 

Impunănd Băncei noastre naţionale aceste două 
restricţiuni, ce se impun chiar prin firea bine ințeleasă, 
a unei Bănci dotată cu privilegiul de emisiune, suntem 
convinşi că cu 60 milioane lei bilete se va putea satisface 
tutulor trebuinţelor adevărate şi serioase in starea ac- 
tuală a, desvoltării noastre economice. 

Se face o eroare, credem noi, cănd in discuţiile 
privitoare la Banca, naţională se susține că prin o spo- 
rită emisiune de bilete se ieftinesc banii la noi Şi că 
aceasta ar fi un puternic stimulent pentru întreprin- 
deri noue in ţară, 

Spre a invedera, greşala, acestui raţionament in- 
trebăm mai intăiu : unde şi care anume sunt acele in- 
treprinderi mari sau mici, la care au dat naştere şi 
impuls emisiunea sumei de peste una sută milioane 
lei bilete de cinci ani incoace şi care nu sar fi născut 
in această ţară fără ajutorul biletelor emise? 

Mai adăogăm apoi: intreprinderi noue Şi serioase 
intr'o ţară nu se pot face decăt numai cu ajutor de 
capitaluri noue, iar capitalul nu se formează altfel de- 
căt in lădiţa, fiecărui gospodar ca resultat al produc- 
ţiunii sale mai mari decăt consumaţia, sa. Sporirea mij- 
locului de schimb, chiar căt de bun să fie el, nu poate 
mări cu trăinicie capitalul unei naţiuni. 

„If the wealth of a nation coulă be decupled by 
a proclamation“ zice economistul Petty, iar noi zicem:
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dacă capitalurile unei naţiuni ar putea, fi inzecite prin 
tipărirea, de bilete de bancă, „it were strange, that such 
proclamations have not long since been made by our 
„governors“, — ar fi straniu că n'am inzecit de mult 
capitalul naţiunii noastre cu ajutorul artei tipografice. 

Noi insă mai suntem convinşi că in actuala 
noastră stare de desvoltare cele mai insemnate puteri 
de producţiune sunt dirigiate spre agricultură, şi că 
prin urmare sporirea circulaţiei, precum şi inlesnirea 
creditului sănătos, nu poate conduce la o infinită spo- 
rire a activităţii noastre naţionale cum este cu putință 
intr'o ţară cu mare industrie şi mare comerciu; căci 
activitatea, agricultorului in definitiv este cercuită. EI 
dispune de o anumită suprafaţă de pământ, de un a- 
numit soare, de anumite condițiuni climaterice şi de 
anumite forţe productive; el nu poate insuti şi inmii 
producţiunea sa cum poate face aceasta fabricantul cu 
ajutorul creditului acordat şi după conjuncturile zilei. 

Iar la urma urmelor, in orice ţară, intro anumită 
fasă a, desvoltării ei, este trebuinţă numai de un anume 
volum de circulaţie. Prisosul devine vătămător. —J. B. 
Say face următoarea comparaţie simplă şi deaceea, 
convingătoare : 

„Să presupunem un moment că comunicaţiu- 
pile interioare dintro ţară şi starea bogăției ar 
„fi aşa iîncăt ar cere intrebuinţarea statornică a o 
„mie de trăsuri de tot felul; să presupunem că prin- 
„ptrun sistem comercial oarecare, sar ajunge a intro- 

e
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„duce in această ţară mai multe trăsuri decăt se strică 
„in fiecare an, aşa incăt după un an s'ar găsi una mie. 
„Şi cinci sute trăsuri in loc de o mie; nu este evident 
„că atunci se vor găsi cinci sute de trăsuri neintre- 
„buințate sub diferite şoproane şi că proprietarii aces- 
„tor trăsuri, decăt să lase să doarmă valoarea, lor, vor 
„căuta mai bine a se desface de ele care de care mai 
pieftin şi că le vor trece in străinătate spre a trage 
„un mai bun folos? 

„Aceste trăsuri sunt numerarul. Nu este trebu- 
„inţă de el decăt pănă la un punct anumit,“ 1) 

Conchidem dară, şi zicem: pentru adevăratele tre- 
buinţi ale ţării noastre astăzi o emisiune de bilete pănă 
la un maximum de 60 milioane lei este indestulătoare, 
pentru că la, noi lipsesc incă astăzi acele mari indug- 
trii şi acel mare comerciu care are facultatea şi tre- 
buinţa de a se putea intinde enorm de pe o zi pe alta 
şi care să poată presinta Bâncei de emisiune un por- 
tofoliu bazat pe daraveri intinse peste tot globul. 

Terminăm acest; studiu prezintănd in paralelă ac- 
tuala, alcătuire a circulațiunii noastre naţionale cu al- 
cătuirea, ei atunci cănd s'ar admite propunerile noastre. 

Astăzi circulaţia noastră se compune: 
IL Bilion. e 6.000.000 Lei 2. Monetă divisionară, . 30.500.000 , 
3. Monetă reală de argint 47.700.000 » 

  

1) 1. G. Courcelle-Seneuil -— Trait€ theorique et pratique des 
operations de banque Ed. VI. — Paris 1876 — pag. 199.
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AT 
4. Aur naţional şi străin după apreciarea 

NOastră . n... 20.000.000 Lei 
5. Bilete fundate pe argint. ,....,. 100.000.000 , 

Prin urmare 178.200.000 Lei Bani de argint au 
in faţa, lor numai 20.000.000 Lei monetă de aur. 

După propunerea, noastră circulaţia, noastră na. 
țională s'ar compune astfel : 

1. Bilion. cc... « „+ 6.000.000 Lei 
2. Moneta divisionară cam ....., . + 4.000.000 
3. Moneta reală de argint 

mar circula 

4. Moneta reală de aur ar fi 

in circulaţie 

a) Străină şi naţională astăzi . 

in fiinţă după apreciarea 
noastră, ... 20.000.000 Lei 

b) in locul Biletelor ipote- 

care s'ar fi introdus. . . 26.000.000 
c) în locul jumătăţii din su- 

ma monetei reale de ar- 

gint incă... . . 94.000.000 , 

Total, . 70.000.000 Lei 

5. Şi Bilete ale Băncei na- 
ţionale fundate pe aur, 
cărora ar corespunde o 

reservă de 24 milioane in 
aur, ar fi in circulaţie. ,...... 60.000.000 

n 

» 

n 

Prin urmare am avea 54.000.000 Lei monetă ae 
argint, numai divisionară, față, cu: 1830.000.000 Bani 
de aur.
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Biletele emise de Bancă naţională, fundate fiind 
pe aur, ar fi primite in comerţul internaţional şi avănd 
un mai larg cerc in care ar circula sar presinta mai 
rar la ghişet spre a fi rambursate contra sunător, 

Circulația noastră credem, că asifel ar fi insănă- 
toşală şi Agiul ar dispărea, 
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