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HHermann bancher – 1/2 sec. XVI semnifică funcţia
de reprezentare a Pieţei Mari şi una din activităţile oraşului,
plasându-l în rândul burgurilor Europei medievale şi
premoderne. Statuia acestui Hermann se profilează pe faţada
principală a Casei Haller, Piaţa Mare nr. 10, una din cele mai
frumoase clădiri de Renaştere din Transilvania, care din 1537
a aparţinut lui Petrus Haller, reprezentant al unei familii de
patricieni-bancheri, care în aceeaşi perioadă deţineau şi Casa
(ulterior denumită) Lutsch de la nr. 13. Perioada aleasă
pentru statuie, prima jumătate a sec. XVI, se leagă de
începutul etapei renascentiste a imobilului, când apar pe
faţada principală portalul în piatră şi friza leilor de la cornişă.
Familia Haller a stăpânit imobilul timp de 345 de ani.
Statuia lui Hermann se adresează şi perioadei moderne a
sistemului bancar, în Piaţa Mare fiind ridicată la începutul
sec. XX Banca de Credit Funciar, actualmente impunătorul
sediu al Primăriei.

* * *
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Activitatea bancară îşi are sorgintea în peninsula italică,
unde au apărut pentru prima dată în Europa hârtiile de
valoare – bancnotele – ca o modalitate practică şi sigură de a
călători în scop de negoţ fără a
avea lichidităţi în monedă.

Morala creştină a evului
mediu a combătut permanent
activitatea de cămătărie,
aceasta fiind apanajul familiilor
evreieşti, combatere ce a ge-
nerat impunerea cu greutate a
sistemului bancar în rândul comunităţilor creştine din
Europa de vest şi cea centrală. .

Un sistem cvasi-bancar a
funcţionat în cadrul breslelor
din oraşele săseşti şi el
presupunea ajutorarea
financiară a familiilor
meşterilor ce decedau până
la soluţionarea preluării
atelierului de către un alt
meşter, care se căsătorea cu
văduva sau cu o fiică a
acesteia. Acest tip de

împrumut social era returnat fără dobândă, fiind astfel o
modalitate de a nu intra în conflict cu  preceptele bisericeşti,
care interziceau acordarea împrumutului cu dobândă.
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În anul 1547, Consiliul orăşenesc interzice
împrumutarea banilor cu scop speculativ, aceasta fiind prima
atestare documentară a  existenţei cămătăriei în Sibiu. Acti-
vitatea de acordare a împrumuturilor băneşti către    principii
Transilvaniei este însă una prin care  Magistratul - Primăria
oraşului Sibiu - a obţinut în cursul secolelor XVI şi XVII o
serie de avantaje.

Un astfel de împrumut este documentat în anul 1632,
când principele Gheorghe Rakoczi I solicită 10.000 guldeni
şi primeşte doar 6.000.

În anul 1716 este atestată înfiinţarea primei bănci, iar în
7 decembrie 1763 este înfiinţat de către Primăria oraşului
primul fond pentru credite în construcţii.

Printre familiile sibiene care şi-au clădit un nume în
rândul bancherilor transilvăneni şi nu numai, se remarcă cea

Cadranul solar de pe clădirea actualei poşte
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a Haller-ilor, care a avut o casă în Piaţa Mare – actualmente
imobilul de la numărul 10.

Această clădire este atestată în anul 1472, dar a intrat în
posesia familiei Haller în anul 1537, când Petrus Haller o
cumpără de la familia   Altemberger. Timp de 345 de ani casa
a aparţinut familiei Haller, purtându-i azi numele. Faţada
principală pare a fi o realizare de după intrarea în posesia
familiei Haller.

Casa apare în desenul din 1703 ce ilustrează decapitarea
comitelui Johann Sachs von Harteneck şi, conform acestui
desen, faţada nu a suferit în ultimii trei sute de ani nici o
modificare.

Alături de familii de patricieni  saşi, în  secolul al
XVIII-lea activitatea bancară şi implicit cea dedicată
negoţului a fost o caracteristică şi a familiilor de greci
stabilite în Sibiu cu acordul diferiţilor principi ai
Transilvaniei.

Desenul din 1703 ce ilustrează decapitarea
comitelui Johann Sachs von Harteneck
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Aceste familii de greci au înfiinţat Compania
negustorilor greci din Sibiu şi au primit chiar titluri nobiliare,
motiv pentru care au avut unele conflicte cu patricienii saşi.

În anul 1669, Universitatea Săsească a protestat
împotriva înnobilării de către principele Transilvaniei a unor
familii de greci din Sibiu.

Activitatea bancară pe principii moderne şi aşa cum o
cunoaştem în ziua de astăzi s-a impus în Sibiu abia în secolul
al XIX-lea, când au luat fiinţă o serie de instituţii bancare

Târg anual în Sibiu, secolul  XVIII
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cum a fost cazul Băncii Albina, care a avut sediul la începutul
secolului XX în clădirea din Piaţa Mare, ce adăposteşte în
prezent Primăria Municipiului Sibiu.


