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Comerţul a reprezentat pentru Bucureşti o importantă componentă a v1eţ11
economice şi sociale, aşa cum spaţiul românesc a fost un important loc de confluenţă
a intereselor comerciale, politice, economice etc. La sfărşitul sec. al XVIII-iea şi începutul
secolului următor, în contextul în care Ţările Române sunt angrenate în procesul trecerii
de la feudalism la capitalism, importanţa Bucureştiului creşte considerabil.
Dacă la sfârşitul secolului trecut economia naturală domina viaţa Bucureştilor, în
veacul următor, pe măsură ce relaţiile capitaliste se dezvoltă, economia dobândeşte un
pregnant caracter precapitalist în care creşte considerabil rolul comerţului şi al
comercianţilor. De altfel, cum este bine cunoscut şi înain~e de această perioadă neguţătorii
din Bucureşti au avut un aport relevant la viaţa cetăţii. In noul context, însă, pe măsură
ce societatea se modernizează este firesc ca rolul lor să crească considerabil şi deopotrivă
să se racordeze la noile exigenţe ale societăţii. Aspectul cel mai important în această
perspectivă, îl constituie reglementările în sens modem care privesc în ansamblu societatea
românească, cât şi reglementările care se referă strict la domeniul comercial. O influenţă
extrem de importantă care marchează nu numai evoluţia comerţului şi a comercianţilor
bucureşteni o constituie succesivele reglementări ale circulaţiei monetare din Ţara
Românească şi crearea sistemului monetar unitar. După cum se cunoaşte, în Bucureşti,
până la Legea privind înfiinţarea sistemului monetar din 1867, au avut circulaţie în afară
de leu şi subdiviziunile sale, numeroase ale monede, care, mai mult sau mai puţin, creau
dificultăţi atât comercianţilor cât şi comerţului în genere. Călătorii străini în Ţara
Românească erau surprinşi de dezordinea monetară. Francezul Thibault-Lefebvre, pe la
mijlocul secolului trecut, în lucrarea sa despre Ţara Românească, înfăţişează în felul
următor ceea ce a văzut în această privinţă: „.„Există astăzi în Valahia monede de toate
provenienţele şi de toate felurile. Bani de socoteală, monede reale, monede austriece,
turceşti, ruseşti, şi câteodată monede franceze, engleze, italiene, monede având curs în
ţările de provenienţă, monede demonetizate şi scoase din circulaţie, toate se găsesc în
Principate, se primesc, circulă într-o învălmăşeală dăunătoare tuturor cu excepţia zarafilor.
Aceştia măresc încurcătura generală stimulând mobilitatea cursurilor de schimb ale tuturor
acestor monede". În ochii unui francez obişnuit în ţara lui cu o reglementare strictă a
circulaţiei băneşti o asemenea dezordine apărea ca o curiozitate plină de pitoresc oriental, însă nu mai puţin ca o trăsătură incompatibilă cu dezvoltarea economică a ţării pe
calea capitalistă.
Leul ca unitate de calcul premergătoare leului adoptat în 1867 ca unitate a
sistemului monetar naţional al României se subîmpărţea în parale, acestea fiind de
asemenea unităţi de calcul şi nu parale turceşti efective emise în monetăria din
Constantinopol. Această subîmpărţire a leului de calcul în 40 parale - tot calcul s-a
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la dispariţia definitivă a unităţii monetare respective chiar dacă de-a
lungul timpului echivalenţa leului de calcul în parale turceşti a crescut, ajungând la
paritatea de I la 60 sau 80 parale turceşti efective. Pentru a desemna jumătatea unui leu
de calcul, contemporanii au adoptat sub influenţa limbii surse, termenul „pol" aducă
jumătate. Şi cum jumătatea de leu reprezintă o sumă de 20 parale, cu timpul, termenul
„pol" a ajuns să desemneze o monedă având valoarea nominală de 20 unităţi, în speţă
20 lei, începând din 1870 când a fost emisă prima monedă cu această valoare. Prin
adoptarea leului de calcul, preţurile erau exprimate mai departe în lei şi parale de calcul,
iar plata efectivă se făcea cu ajutorul unor monede efective existente în circulaţia locală,
dar de provenienţă diversă ca de exemplu, ducatul de aur austriac, unguresc, olandez sau
monede de argint: taleri imperiali (şi crontaleri), creiţari austrieci, ruble ruseşti, taleri
colonaţi, spanioli etc.
Printre monedele străine aflate în circulaţie - la mijlocul sec. al XIX-iea - în Ţara
Românească, până la 1867 cele mai cunoscute erau: de aur (napoleonul francez - 20
franci, lira sterlină, lira otomană şi ducatul austriac), iar printre monedele de argint
(piesele de 5 franci, icosarul - Turcia, jumătate de imperial, rubla şi piesele de 50
copeici, 30, 25, 20, 15, IO, 4, I - de Rusia, sfanţigi - poli şi sfert, firfirici, sorcoveţi
austrieci, creiţari de mai multe mărimi - de Austria, precum şi talerul de Prusia, zgripsorii,
ţechinii, crontalerii).
Introducerea sistemului monetar bimetalist în 1867 înlătură în linii esenţiale haosul
financiar, în circulaţie rămânând doar câteva monede în afară de leu: napoleonul - 20,00
franci - 54,00 lei; lira sterlină: 25,20 franci - 68,00 lei; galbenul austriac: 11,85 franci
- 32,00 lei; lira otomană: 22,68 franci - 61,10 lei; polul imperial rus: 20,37 franci 55,00 lei, acestea fiind monede de aur. Cele de argint rămase în circulaţie erau următoarele:
piesa de 5 franci - 13,20 lei; piesa de 1 franc - 2,28 lei; piesa de I schilling: l ,26 franci
- 3, 15 lei; sfanţigul: 0,83 franci - 2, I O lei; icosarul: 4,5 franci - 12, 1O lei; rubla de
argint nouă: 3,89 franci - 10,20 lei; rubla veche: 3,70 franci - 10,00 lei.
Înlăturarea definitivă a circulaţiei paralele a mai multor monede are loc în 1890
când se adoptă monometalismul, sistem bănesc al leului cu bază monometalistă în aur,
factor important în stimularea dezvoltării economico-sociale a capitalei şi a Ţării
Româneşti în perioada respectivă ca şi ulterior.
Breasla comercianţilor, apărută cu mult timp înainte de veacul al XVIII-iea, are
o alcătuire care se dezvoltă pe măsură ce activitatea comercială în Bucureşti cunoaşte
o creştere accentuată. Neguţătorii din toate timpurile au fost cinstiţi, privilegiaţi şi
consideraţi de domnii ţării drept „clasa care urmează în cinste după boierii şi mai marii
proprietarilor de pământuri". Deşi la sfărşitul secolului al XVIII-iea existau în Bucureşti
un număr însemnat de negustori străini, greci, turci, bulgari, albanezi, pătura de negustori
autohtoni sporeşte numeric, începe să se organizeze şi să ceară anumite drepturi. Comerţul
se diversifică, apar tot mai multe categorii de comercianţi ce nu îi agreau pe „venetici"
stabiliţi temporar sau definitiv în ţară şi aflaţi sub protecţia consulatelor străine. Băcănia,
care „trebuia să se îngrijească de toate cele ale mâncării obştei" era ramura cea mai
răspândită a comerţului. În timpuri grele ca şi în cele de belşug articolul mâncării
trebuia să se găsească în prăvălia băcanului. Principalele produse comercializate erau:
alimentare (carne, peşte, unt-de-lemn, unt de vacă, ouăle, zahărul, fasolea, mazărea,
lintea, făina de grâu şi bineînţeles jimbla), de îmbrăcăminte (postavul, tropaorul, nafele
de vulpi etc.).
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Dezvoltarea producţiei şi circulaţiei capitaliste determină scindarea activităţii
comerciale în comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul. Comerţul cu ridicata era în
general specializat în desfacerea anumitor produse ca: cereale, vite, lemn, coloniale,
manufactură. Una din cele mai vechi forme de comerţ cu ridicata - dar şi cu amănuntul
au fost bâlciurile respectiv iarmaroacele.
Până în deceniul 9 al sec. XIX, aceste forme de comerţ au ocupat un loc important în activitatea comercială bucureşteană. Odată cu dezvoltarea mijloacelor de transport şi comunicaţie începe să se dezvolte comerţul pe bază de mostre pentru export şi
import îndeosebi.
Dezvoltarea economiei şi a comerţului creează condiţii deschiderii unor expoziţii
care, tăcând cunoscută producţia industrială şi agricolă din ţară au înlesnit desfacerea ei.
În a doua jumătate a sec. al XIX-iea, în Bucureşti au avut loc două asemenea expoziţii:
la 1865 „Expoziţia naţională de vite, flori, legume, produse agricole şi industriale" şi,
la 1873 o „Expoziţie naţională generală".
În ce priveşte comerţul cu amănuntul, în Bucureşti, el se practică permanent în
prăvălii ale negustorilor şi ale meşteşugarilor. Pe lângă comerţul stabil cu amănuntul sau
acela din oboare şi târguri săptămânale în Bucureşti era răspândit şi comerţul ambulant
- practicat de aşa-zişii marchetani - care cutreierau zonele limitrofe ale Bucureştiului
purtându-şi marfa în căruţe cu cai.
Negustorii, în special băcanii, utilizau munca unor lucrători, în special minori,
care, cu timpul se transformă într-o categorie socială distinctă: funcţionari comerciali.
„Lumea nouă" din 18 noiembrie 1841 publică: „ ... Te cuprindă mila când îi vezi muncind
câteodată 14-18 ceasuri pe zi istovindu-şi puterile, muncind în cârciumi, fierării,
băcănii ... ". Salariul acestor copii era derizoriu. Abia în al doilea an de serviciu căpătau
I O lei pe lună în condiţiile în care un kg de fasole uscată costa 0,30 lei, iar un kg pâine
- 0,15 lei. Acest salariu echivala cu 30 de pâini (4,5 lei) şi cu 18,3 kg fasole (5,5 lei)
pe lună, deci, nu-i acoperea decât o hrană foarte sărăcăcioasă neluând în calcul
îmbrăcămintea, încălţămintea, adăpostul. Utilizarea pe scară largă a copiilor în prăvălie
era folosită şi pentru acordarea unor lefuri derizorii salariaţilor comerciali maturi. Astfel,
în Bucureşti, salariaţii comerciali care munciseră câte 8-10 ani în aceeaşi prăvălie nu
aveau decât între 40-70 lei pe lună, ceea ce, dacă ţinem seama de preţurile următoare
relevate de „Lumea nouă" la 3 noiembrie 1894: I kg de untură costa 1,20 lei; I kg de
zahăr - I leu; 1 I de lapte - 0,40 lei. Dacă considerăm o medie de 3 copii la fiecare
familie se dovedeşte că salariul lor era sub minimul necesar al existenţei.
Situaţia relatată de „Lumea nouă" contrastează evident cu cele afirmate de Dionisie
Eclesiarhul la sfârşitul veacului al XVIII-iea: „Toţi se bucurau şi fără grijă petreceau,
ieftinătatea era la mărfuri şi la dobitoace: boii, vacile, oile, caprele cu puţin preţ, bucatele
cu mai puţin preţ". Boul de plug costa 10 lei; cel ales - 15 lei; vaca de lapte costa 6
lei; calul cârlan de 3 ani - 8 lei; cel de călărie - 20 lei, iar cel boieresc - 40 lei; oaia
cu mielul - 1 leu; capra cu iedul - I zlot; carnea - I para sau 2 - ocaua; găina - 23 parale; vinul 1O parale vadra; 10 ouă - 2 parale; gâsca - 6-7 parale; curcanul cel mare
- 15 parale; făina de grâu - 1 para/ocaua; peştele era berechet: morunul proaspăt de
Dunăre - 4 parale/ocaua la târg, 8 parale/ocaua la Scaune; crapul, somnul - 5 parale şi
4 parale/ocaua; icrele tescuite de morun - 30 parale/ocaua; icrele proaspete - 20 parale/
ocaua; zahărul - 2 lei/ocaua (cel bun); 2 zloţi zahărul mai prost; cafeaua - 2 zloţi; unt
de lemn - 20 parale/ocaua; unt de vacă 6 parale/ocaua; „cu puţin îşi tăcea omul şi
îmbrăcăminte": postavul de Anglia costa 8 lei cotu, cel mult 10 lei; postavurile franceze
sunt mai puţine pentru că sunt mai scumpe.
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care se înregistrează în decurs de aproape un secol
în paralel cu accentuarea dezvoltării capitaliste a
României. Ca întotdeauna cei care suportă creşterea preţurilor sunt oamenii de rând care
constituiau majoritatea populaţiei Bucureştiului. Cum şi în ce sens evoluează politica
preţurilor în Bucureşti, care erau mecanismele de punere în aplicare şi mai ales efectele
în plan social rezultă din cele ce unnează. Astfel, nartul, care reprezenta o reglementare
periodică a preţurilor stabilită de domni împreună cu Divanul ţării - în favoarea negustorilor
- înregistrează unnătoarele fluctuaţii. La 20 noiembrie 1809 preţurile la principalele produse
alimentare erau: ocaua de mălai - 2 parale; raţa - 15 parale; gâsca - 30 parale; curca 50 parale; I ou - I para; laptele dulce/ocaua - I O parale; fasolea - 6 parale; ceapa uscată
- 4 parale/ocaua; lintea - 6 parale/ocaua; bobul - 6 parale/ocaua; 5 morcovi -1 para; 7
fire de pătrunjel - 1 para; ridichea mare - 1 para (cele mici - 4 la para); gulia mare - 2
parale (cele mici - 4 la para); ocaua de prune uscate 10 parale; peştele de heleşteu, mare,
proaspăt - 24 parale/ocaua; 1 căpăţână de varză acră - 4 parale; mierea - 28 parale ocaua;
pâinea l O parale. La diferenţă de numai 2 ani, la 22 ianuarie 1811, preţurile la acelaşi
produse înregistrează valori mai ridicate. Astfel, pâinea costă 16 parale; mălai - 14 parale/
ocaua; găina - I taler şi 1O parale, raţa - l taler şi I O parale; gâsca - 2 taleri; ceapa uscată
- 5 parale; laptele - 8 taleri/ocaua; fasolea - 1 taler/ocaua; lintea - 18 parale/ocaua;
peştele mare de heleşteu - 32 parale/ocaua; o căpăţână de varză acră - 6 parale; mierea
- I taler şi 15 parale/ocaua; suta/oca făină - 50 taleri; kila de grâu - 11 O taleri; nartul la
zarzavaturi nu se schimbă în această perioadă. Deşi nartul avea drept scop frânarea speculei
exista tendinţa ca negustorul „„.aici în oraşul Bucureştilor să nu respecte narturile la
legume, pâine şi băuturi şi să vândă peste preţul ce s-au pus" după cum relevă un document din noiembrie 1811 emis de Divan.
Pe măsură ce circulaţia monetară se reglementează, şi, în acelaşi timp apar unele
nonne în ce priveşte desfăşurarea comerţului, politica preţurilor dobândeşte o tendinţă de
creştere care, în linii esenţiale se menţine nealterată până la sfărşitul sec. al XIX-iea.
Putem exemplifica în acest sens raportul de proporţionalitate între creşterea valorii monedei
aflate în circulaţie şi preţul în prima jumătate a veacului al XIX-iea. De la 4 şi l/2 lei vechi
în 1877 valoarea galbenului creşte la 71/2 în anul 1802; la 15 lei la 1821, 25 lei la 1825
şi la 31 şi 1/2 ajunge la 1832. Preţul grâului urcă de la 2 lei kila în anul 1777 la 15 lei
în anul 1821; 28 lei la 1822 ajungând la 70 lei preţ de mijloc - kila la 1832.
lată în continuare câteva preţuri la produse alimentare de bază practicată în anul
1833 în raport cu cele de la 1827: kila de grâu (de 300 ocale) se vindea şi cu 100 lei
în loc de 30 lei (de 360 ocale) la 1827; carnea de vacă de la 14 parale 1827 - la 26
parale (ocaua de 400 dramuri) în 1833; carnea de oaie: de la 12-14 parale la 1827 la
- 16-28 parale la 1833; o găină: 30 parale la 1827 - 3 lei la 1833; kila de porumb: 18
lei la 1827 - 60 lei la 1833; pâinea de 320 dramuri: de la 4 parale la 1827 - la 26 parale
la 1833; kila de orz sau ovăz la 1833 costă 50 lei; ocaua de brânză: 1 leu şi 30 parale;
ocaua de peşte sărat: 1 leu şi 42 parale; ocaua de carne sărată - l leu; o vadră de vin
- 5 lei; un porc: 63 lei.
Urcarea preţurilor e constatată şi de consulul austriac din Bucureşti într-un raport
din 26 mai 1834. Consemnează creşterea preţului la cereale, făn, lemne de foc în anul
1834 în comparaţie cu anul 1826. Dacă la 1826 plătea 3-4 lei pentru un car cu lemne,
la 1834 era nevoit să dea de 5 ori mai mult. Pentru serviciul sacalelor consulul plăteşte
Agiei 7 galbeni pe an; leafa agentului, de 4.000 fiorini pe an este insuficientă, chiria e
de 1.060 fiorini „şezând cu altul în casă". Cancelarul abia se poate hrăni, „necum să se
mai răcorească vara printr-o plimbare cu birja".
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Paralel cu urcarea în lei a preţului monedelor are loc şi o urcare în lei a produselor;
calculând această creştere constatăm că în timp de 50 de ani, de la 1800 până la 1850
preţul general al produselor în lei se măreşte cam de 1O ori. Urmărind în continuare
preţul grâului care prezintă o deosebită importanţă, creşterea în lei este următoarea: la
1837 - între 50-70 lei (preţul mediu); la 1842 - 70 lei; la 1847 - 142 lei; la 1852 70 lei; la I 857 - I20 lei.
Creşterea preţurilor nu va fi stopată ca urmare a aplicării legii pentru înfiinţarea
sistemului monetar din 1867. Adoptarea şi menţinerea bimetalismului are consecinţe negative
deosebit de puternice în raport socio-economic. Contradicţia dintre rigiditatea legală,
consacrată în 1867, a raportului de valoare dintre cele două metale (raportul I: 14,38
stabilit prin legea monetară la 1867 şi l: 15,5 stabilit de Uniunea Latină - bastionul
bimetalismului) şi schimbările pe care acest raport le înregistra pe piaţă au dus la crearea
unui agio al aurului faţă de argint. Datorită agiou-ului - reprezentând suma plătită în plus
peste raportul de valoare fixat prin lege, aplicarea sistemului monetar bazat pe bimetalism
a provocat criză monetară. În şedinţa Adunării Deputaţilor din 29 noiembrie/11 decembrie
1884, P. P. carp afirmă „S-a constatat pretutindeni o creştere exagerată a tuturor obiectelor
din comerţ". Statistica preţurilor nefiind atunci bazată pe principii ştiinţifice reflectă palid
întreaga amploare a creşterii preţurilor. Evoluţia unor preţuri pe piaţa capitalei consemnate
de Monitorul Comunal al primăriei Bucureşti nu poate indica această amploare ci numai
tendinţa de creştere (medii aritmetice în lei): carnea de porc - l oca - de la 0,87 în 1876
la 1,02 în 1882; carnea de vacă/I oca - de la 0,83 în 1876 la 1,14 în 1882; mălaiul/1000
oca de la 10,90 în 1876 la 19,00 în 1882. Făina de grâu ajunge la 140 lei în ianuarie 1878
iar mălaiul trece de la 11 lei/ l 00 oca la 25 lei. În aceeaşi perioadă salarii le au rămas, în
general, neschimbate. Monitorul Comunal al primăriei Bucureşti arată că în 1884 sau 1885
o zi de lucru cu braţele se plătea ca şi în 1876 sau 1880.
Rapoarte la preţuri, salariile şi veniturile populaţiei nu au acelaşi ritm de creştere.
Un grup de funcţii şi profesii retribuite de stat pe termen lung, marchează tendinţele
generale din economia românească. La începutul secolului al XIX-iea lefurile funcţionarilor
publici variau între 2.800 lei (de calcul) pentru ministrul de interne, 750 lei leafa logofătului
de Divan şi 400 lei leafa unui maior în timp ce ajutorul social acordat de „Casa Milelor"
varia între 15 şi 4 lei pe lună. Pensiile se acordau după 8 ani, slujbaşul având drept la l/
3 din leafă; după 24 ani - la leafă întreagă şi erau de 60 de lei pe an/pentru scutelnic. În
aceeaşi perioadă preţul la grâu oscila între 50 şi 120 lei/kila.
Faţă de salariile particulare, cele de stat au înregistrat o tendinţă specifică: în a
doua jumătate a sec. al XIX-iea erau, la funcţionari cu grade similare mult mai mari ca
în întreprinderile particulare. Sistemul salarizării la stat este mai puţin flexibil, modificările
salariilor în raport cu costul vieţii venind cu întârziere. Salariul unui inginer la 1875 este
de 665 lei şi creşte la 750 lei în anul 1900 în timp ce a unui desenator scade de la 223
lei la 1875 la 200 lei la 1900; unui arhitect îi creşte salariul de la 480 lei la I 875 la 550
lei la 1900 în timp ce unui şef de gară salariul îi rămâne tot de 250 lei în 1900 ca şi
în 1875; medicul de circumscripţie are salariul de 100 lei în 1875 şi tot 100 lei la I900
iar un picher primeşte I 60 lei/lună la 1875 şi tot 160 la 1900. O tendinţă generală a
salariilor în instituţiile de stat este aceea de apropiere a mărimilor la diferite funcţii sau
profesii cu calificare medie şi inferioară. Se menţin la nivel ridicat salarizările inginerilor,
ale tehnicienilor.
Tendinţa care se manifestă în ce priveşte preţurile şi salariile se menţine aproximativ
în aceiaşi parametri şi în perioadele următoare, modificările care se produc fiind influenţate
atât de evoluţia economico-socială internă cât şi de unele evoluţii în plan internaţional.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

„Târgul Moşil or" , Album Preziori
, 1869.
www.muzeulbucurestiului.ro
/ www.cimec.ro

112

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XVI

SUMMARY
Merchants, Commerce, Prices in Bucharest
(end of the JB'hc - end of the 19'hc)
Commcrce has rcprcsentcd an important component of thc cconomical and social lifo in Bucharcst,
duc to thc fact that the Romanian arca has bccn a conflucnce point of commercial, cultural, politica( and
cconomical intcrcsts.
Thc imponancc of Bucharcst had considcrably incrcascd by thc cnd of thc l 81h ccntury and thc
bcginning of thc ncxt one, in conncction with thc development of the capitalist rclations, whilc thc cconomy
had acquired pre-capitalist featurcs duc to which the pan playcd by commcrcc and mcrchants amplified. Thc
mcrchants of Bucharcst had a relevant contribution in thc lifo of thc town, their pan incrcasing with thc
modcmization of thc socicty which obliged thcm to adjust to ncw cxigcncics.
Thc author stresses upon thc cvolution of priccs, cspccially in thc casc of thc main commercial
products, during almost a ccntury, upon thcir permanent growth according to succcssivc monctary rcgulations
in Wallachia, till thc unitary monetary systcm was rcachcd.
As always, thc oncs who stand the priccs growth arc thc ordinary pcople - thc majority.
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