BNR în slujba României
Aniversăm 140 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României. Istoria sa este parte
definitorie a dezvoltării statalității României. În preajma lui 1880, elite politice, financiare și
culturale au simțit nevoia acută a înființării unei bănci de credit și emisiune monetară, care să
sprijine dezvoltarea activității economice într-un stat ce își câștigase independența cu câțiva ani
înainte. BNR intra astfel în simbolistica, ethosul și bazele instituționale ale noului stat
independent, ce urmărea să își găsească un loc cât mai onorabil în concertul european.
Vremurile au fost mai bune și mai rele, uneori tare vitrege, cu evenimente epocale
precum Marea Unire, ce a avut loc la sfârșitul primului război mondial. Au urmat Marea
Depresiune și avântul industrial de după 1933. Au fost deceniile de experiment comunist, cu
întunecimi adânci. După 1989 a avut loc transformarea radicală a sistemului economic și politic,
s-a produs alăturarea la familia statelor democratice, în spațiul geopolitic transatlantic. A fost un
parcurs de schimbări economice sinuos și complicat, presărat cu momente critice, care au testat
capacitatea instituțională și operațională a BNR de a evita intrarea Țării în incapacitate de plată.
Intrarea României în Uniunea Europeană a consemnat accederea BNR în sistemul
european al băncilor centrale și o maturizare instituțională având repere în funcționarea
economiei de piață.
Istoria de început a BNR este marcată de numele lui Eugeniu Carada, ca artisan
intelectual și de coagulare a mișcării de formare a unei bănci centrale în România. Cu Ion I
Câmpineanu a început seria guvernatorilor BNR. Anii de după 1900 sunt definiți de activitatea
unor guvernatori precum, între alții, Constantin Angelescu, Dimitrie Burillianu, Anton Carp,
Mitiță Constantinescu, Ion Lapedatu, Aurel Vijoli. Întoarcerea în Europa democratică, după
1989, înseamnă și venirea la vârful BNR a lui Mugur Isărescu, care, în colaborare cu guvernele
din ultimele trei decenii, a ghidat activitatea de asigurare a stabilității financiare și economice a
României.
La 140 de la înființare, BNR este parte din efortul de politici publice pentru a depăși o
imensă provocare medicală, o criză sanitară fără precedent în istoria contemporană, ce are
efecte teribile pe plan economic și social. Vom surmonta și această criză mare. Și sunt convins că
străduințele BNR, alături de eforturile altor instituții ale statului român, ale tuturor cetățenilor
români, vor fi cântărite cu justă măsură în viitor.
BNR a fost și este în slujba României.
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