Cuvânt de prețuire

Banca Națională a României (BNR), înființată, după îndelungi eforturi, în anul 1880 – adică
acum 140 de ani – este unul dintre „stâlpii societății” (metafora lui Henrik Ibsen), „fără de care
s-ar prăbuși întreg edificiul național” (metafora lui Mihail Kogălniceanu). A fost a 13-a bancă
centrală creată în lume* – înaintea instituțiilor similare din Japonia sau Statele Unite ale
Americii – și, dincolo de misiunile sale specifice, a fost privită, încă de început, ca un simbol
major al independenței țării. Istoria construcției sale merge în urmă până pe vremea domniei
principelui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), acela care a voit să introducă și moneda
națională a României și se desăvârșește sub un alt principe, Carol I (1866-1914). După un an
de la înființarea Băncii Naționale, ca dovadă certă a consolidării prin aceasta a statului
independent și suveran, România s-a transformat din principat în regat. Prin înființarea acestei
bănci centrale cu sediul la București, prestigiul României pe plan internațional a cunoscut o
creștere vizibilă, marcată de semnarea unor acorduri economice bilaterale și multilaterale care
au asigurat progresul societății românești. Pandantul BNR în plan cultural-științific a fost
Academia Română, proiectată tot în vremea prințului unificator Alexandru Ioan Cuza. Instituția,
chemată inițial Societatea Literară Română, s-a creat sub Locotenența Domnească (aprilie 1866)
și s-a desăvârșit cu doi ani înainte de banca centrală, în 1879, când și-a luat numele consacrat
de Academia Română. Paralelismul acesta merge și mai departe. BNR a avut și are în frunte
guvernatori care au fost și sunt personalități marcante ale științei și culturii românești, de la Ion
Câmpineanu și Theodor Rosetti până la Ion I. Lapedatu și de la Mihail Manoilescu și Mitiță
Constantinescu până la Mugur Isărescu, mulți dintre ai fiind și membri ai Academiei. Ceea ce
a făcut Academia Română pe linia apărării identității naționale și a valorilor științifice și
spirituale românești, a făcut Banca Națională a României pe linia stabilității monetare și a
echilibrului economiei țării.
La ceas aniversar, Academia Română aduce salutul său frățesc Băncii Naționale a României și
îi dorește ca prosperitatea ei să fie mereu la temelia propășirii României.
Vivat, crescat, floreat!
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*) unii istorici consideră că BNR a fost a 16-bancă centrală apărută, însă 3 dintre celelalte bănci
aparțineau unor state care nu erau independente

