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Îmi face o deosebită plăcere ca, la aniversarea a 140 de ani de la înființare, să transmit felicitări
Băncii Naționale a României, un adevărat reper de stabilitate instituțională de-a lungul istoriei
românești moderne.
Prestigioasa instituție bancară a fost înființată pe 29 aprilie 1880, ca o încununare deplină a
independenței și suveranității țării noastre.
Trecutul băncii centrale a României, la fel de greu încercată ca destinul nostru național, a dovedit
în repetate rânduri capacitatea BNR de a-și adapta misiunea la realități economice dificile. În
perioada interbelică, BNR a avut un rol esențial în refacerea economică a țării. În același timp, a
gestionat provocarea unificării monetare pe teritoriul întregii Românii și efectele Marii Depresiuni
din 1929. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, banca centrală a finanțat costurile acțiunilor
militare ale României și, totodată, a luat măsuri pentru temperarea inflației.
De la Marea Unire din 1918 la jumătatea de secol întunecată de comunism și la revoluția libertății
și speranței din 1989, urmând apoi aderarea la NATO și reîntoarcerea în rândul marii familii
europene, Banca Națională a rămas în conștiința societății noastre ca o instituție care este întradevăr „a României”.

Fără îndoială, clarviziunea elitei intelectuale care a fondat-o în 1880 s-a transmis în rigoarea cu
care banca noastră centrală a funcționat încă de la începuturi și pe care o regăsim la fel de puternică
și astăzi.
În pofida unei anevoioase tranziții la economia de piață și la stabilitatea necesară acesteia, România
se bucură în prezent de un sistem monetar robust și credibil, cu o arhitectură financiară modernă,
de tip occidental, iar aceste progrese se datorează conducerii și specialiștilor BNR, care merită toată
aprecierea noastră.
Banca Națională este în prezent un important ambasador al României, bucurându-se de un prestigiu
extern remarcabil. Experiența dobândită de-a lungul existenței a contribuit decisiv la reconectarea
cu Europa, încă din anii premergători aderării României la Uniunea Europeană. Dobândirea în 2007
a statutului de membru al Sistemului European al Băncilor Centrale a reprezentat un pas important
pentru o conectare tot mai strânsă cu instituțiile europene.
Chiar dacă ultimii ani nu au fost dintre cei mai ușori pentru țara noastră, în principal din perspectiva
coerenței și responsabilității la nivel de politici fiscal-bugetare, felicit BNR pentru drumul
consecvent în slujba economiei românești și încurajez eforturi susținute în direcția convergenței
economice și monetare cu Uniunea Europeană.
În contextul dificil cu care România se confruntă în această perioadă, pe fondul pandemiei de
coronavirus și al crizei economice asociate, politica monetară este un instrument cheie al stabilității
și relansării economice. Modul în care vom răspunde provocărilor momentului depinde de strategia
și principiile pe care le aplicăm, de resursele și instrumentele folosite, de reziliența și credibilitatea
instituțiilor noastre.
Banca Națională a României face parte din eșalonul celor mai credibile și solide instituții și sunt
convins că rolul său cheie în asigurarea stabilității financiare va fi îndeplinit cu responsabilitate și
promptitudine, în cel mai eficient mod, astfel încât impactul crizei asupra vieții românilor să fie cât
mai redus cu putință.
La mulți ani, BNR!

