Domnule Ministru al Apărării NaŃionale
Distinsă audienŃă

Sunt fericit că mă aflu aici, la Ministerul Apărării, la această aleasă
ceremonie, şi vă rog să-mi îngăduiŃi să vă mulŃumesc călduros pentru
onoarea pe care mi-o faceŃi.

Sunt în primul rând onorat, Domnule Ministru, şi-mi exprim gratitudinea
pentru acordarea emblemei „Onoarea Armatei Române”, despre care am
înŃeles că reprezintă cea mai înaltă distincŃie militară onorifică din sistemul
de distincŃii şi însemne militare. Când primeşti o atât de înaltă distincŃie
militară, civil fiind, bineînŃeles că onoarea ce Ńi se face te obligă în mod
deosebit. Vă asigur că sunt deja mândru de emblema acordată şi o voi onora
aşa cum se cuvine.

Cred că nu e deloc nefirească o întrebare: ce am făcut şi ce pot să fac eu
pentru armata română, de aici înainte, ca să merit această distincŃie?
Răspunsul pe care îl am îl văd într-o relaŃie de reciprocitate.

Banca NaŃională, al cărui guvernator sunt, instituŃie fundamentală a statului
român, îşi îndeplineşte mandatul într-un cadru de stabilitate pe care armata
română – parte integrată a NATO – îl asigură Ńării mele.

Dar şi armata, la rândul ei, are nevoie de un cadru de stabilitate. Am în
vedere, desigur, stabilitatea politică, economică, socială. Dar şi stabilitatea
financiară este la fel de importantă. Într-o Ńară instabilă financiar, nici armata
nu ar fi scutită de dificultăŃi dintre cele mai mari.

Banca NaŃională, potrivit legilor Ńării, poartă o mare răspundere pentru
asigurarea stabilităŃii financiare. Şi noi, cei de la Banca NaŃională, vă putem
raporta astăzi – ca să folosesc limbajul militar – că deşi România nu a fost
ocolită de criza economică globală, am reuşit să apărăm Ńara de criză
financiară.

Suntem în ultimul trimestru al anului 2011. Un an în care, la 31 martie,
România a ieşit din recesiune, după doi ani de contracŃie ce şi-au lăsat o
amprentă dură în întreaga economie. Societatea românească în ansamblu s-a
văzut nevoită – în cei doi ani de recesiune şi în timpul crizei care continuă –
să înveŃe lecŃii dintre cele mai grele. Mai cu seamă că o alegere dramatică
era inevitabilă: ori luam în serios ajustarea bugetară, ori Ńara ar fi fost silită la
noi amânări în planul creşterii economice.

Anul 2012 şi cei care vor urma nu vor mai semăna cu anii 2009-2011.
România va trebui să forŃeze ieşirea din criză, un proces greu, complex şi
dificil. Ceea ce va cere, din partea întregii societăŃi româneşti, un nou efort
de restructurare, de eficientizare, de perfecŃionare. Şi, mai ales, un efort de
adaptare în viteză a economiei la un sistem competitiv. Şi ca să nu mă
depărtez de limbajul de militar, voi spune că eu cred că, în 2012, Ńara se va
putea angaja pe două fronturi: unul pentru însănătoşirea în continuare a
2

bugetului şi al doilea pentru consolidarea creşterii economice. Altfel, doar
tăind cheltuieli bugetare, s-ar putea să fim loviŃi de alte şi alte
disfuncŃionalităŃi.

Ei bine, în această importantă bătălie societatea românească se poate baza pe
stabilitatea asigurată de armata română şi pe stabilitatea financiară pentru
care muncim noi, cei de la Banca NaŃională. Cu acest sentiment tonic plec de
la ceremonia organizată de Ministerul Apărării, şi vă rog să-mi îngăduiŃi,
Domnule Ministru, să vă mulŃumesc din nou – şi din postura de fiu de ofiŃer
în rezervă şi veteran de război – pentru onoarea de a-mi fi acordat o atât de
înaltă distincŃie. Vă mulŃumesc tuturor.

Mugur Isărescu
guvernatorul Băncii NaŃionale a României

21 octombrie 2011
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