ConferinŃa
Provocările creşterii economice în Uniunea Europeană.
Reforme pentru viitorul Europei
– BNR, 29 septembrie 2011–

Discurs1 al domnului Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Doamnelor şi domnilor,
Distinsă audienŃă,
Am deosebita plăcere de a vă ura tuturor bun venit la Banca NaŃională a României, care în
această seară, este gazda unei conferinŃe cu o tematică deosebit de interesantă şi actuală:
„Provocările creşterii economice în Uniunea Europeană. Reforme pentru viitorul
Europei” – eveniment organizat cu sprijinul extraordinar al Ambasadei Marii Britanii la
Bucureşti.
Sunt onorat să salut, cu deosebită căldură, prezenŃa la Banca NaŃională a României a domnului
Vincent Cable, ministrul britanic pentru Afaceri şi InovaŃie. Doresc de asemenea să salut
prezenŃa ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, domnul Martin Harris, precum şi a altor
reprezentanŃi ai corpului diplomatic.
Doamnelor şi domnilor,
Creşterea economică durabilă atât a României, cât şi a întregii Uniuni Europene, depinde în
foarte mare măsură de coerenŃa imprimată politicilor economice. De altfel, criza economică şi
financiară internaŃională ne-a dovedit încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu există un
înlocuitor valid al politicilor economice coerente.
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Textul poate fi diferit faŃă de prezentarea din timpul evenimentului.
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Corectarea erorilor de politică economică este, peste tot în lume, dureroasă, de multe ori greu
de înŃeles de către public şi inerent târzie, dar este absolut necesară. Ştiu din experienŃă că
negarea nevoii de ajustare nu este o opŃiune viabilă. Este însă adevărat că asigurarea
sustenabilităŃii fiscale fără a pune în pericol perspectivele creşterii economice constituie o
provocare majoră pentru decidenŃi.
Fără îndoială că recentele dezbateri aprinse din Uniunea Europeană şi accentuarea temerilor
legate de moneda euro şi de zona euro nu au fost de natură să simplifice lucrurile. CondiŃiile
economice şi financiare la nivel internaŃional s-au înăsprit, dar noi, în România, ne-am obişnuit
deja ca visul nostru european să treacă prin examene extrem de riguroase şi de dure. Am
înŃeles de multă vreme că Uniunea Europeană nu poate aşterne în faŃa noastră un covor din
petale de trandafir. Chiar Ńări cu economii puternice, membre vechi ale Uniunii Europene,
întâmpină dificultăŃi majore de integrare în mecanismul monetar şi în cel fiscal, unele fiind
chiar nevoite să apeleze la sprijin internaŃional.
Nu pot fi însă nicidecum uitate sau negate marile beneficii pe care crearea şi extinderea
Uniunii Europene le-au produs. Uniunea Europeană a făcut din Europa o economie puternică la
nivel mondial şi, ca să-l citez pe Romano Prodi, a adus pace după secole de conflicte. GraniŃele
au dispărut treptat, iar oamenii au început să simtă că aparŃin unui spaŃiu mult mai mare decât
propria lor Ńară, un spaŃiu caracterizat de pace şi democraŃie. Din această perspectivă se poate
afirma fără riscul de a greşi că istoria Europei s-a mişcat într-o direcŃie virtuoasă.
Oricât de grele ar fi momentele prin care trece acum Uniunea Europeană şi oricât de multe ar fi
provocările la care trebuie identificate răspunsuri adecvate, o analiză aprofundată ne arată că
interesele de ordin politic, social şi economic care converg în direcŃia continuării acestui mare
proiect, de fapt în direcŃia întăririi Uniunii Europene, sunt mai puternice şi mai argumentat
motivate decât cele izvorâte din unele temeri mai degrabă conjuncturale, pornite din
dificultăŃile şi vulnerabilităŃile provocate de criza globală.
Pentru a menŃine direcŃia virtuoasă de care am vorbit – sau pentru a reveni la aceasta – cred că,
în aceste vremuri dificile pentru Uniunea Europeană, nu trebuie pierdută din vedere
perspectiva. Aceasta înseamnă că politicile pe termen scurt trebuie să se alinieze viziunii şi
politicilor pe termen lung.
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În ceea ce priveşte poziŃia României, aceasta este de susŃinere consecventă a reformelor
economice şi instituŃionale din Uniunea Europeană. Credem că eforturile pentru întărirea
guvernanŃei la nivelul Uniunii Europene şi al zonei euro sunt extrem de necesare şi trebuie
înŃelese şi sprijinite de către toate Ńările membre.
În acelaşi timp, o atenŃie deosebită trebuie acordată şi sectorului IMM. În orice Ńară din
Uniunea Europeană, IMM generează cea mai mare parte a cifrei de afaceri şi oferă locuri de
muncă pentru majoritatea populaŃiei ocupate. Nici România nu face excepŃie de la această
regulă. Dar, dincolo de argumentele de ordin cantitativ, IMM constituie un motor al creşterii
economice mai ales pentru că se caracterizează prin dinamism, flexibilitate şi forŃă inovativă,
ceea ce le face capabile să se adapteze din mers la modificările care intervin în economie, să
sesizeze rapid tendinŃele pieŃei, dar şi să deschidă chiar ele drumuri noi către progres economic
şi tehnologic, să fie promotori neobosiŃi ai schimbării. Aceasta este, în fond, şi esenŃa spiritului
antreprenorial.
Şi, nu în ultimul rând, trebuie să fim conştienŃi că unele dintre IMM performante de astăzi se
vor transforma în companiile mari ale viitorului (aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu
Mobexpert şi Dedeman, două companii româneşti de succes care în prezent asigură mii de
locuri de muncă, dar care au pornit la drum în prima jumătate a anilor ”90 ca IMM cu doar
câŃiva angajaŃi). România, dar şi Europa, au nevoie de IMM nu ca supravieŃuitori ai crizei, ci
ca promotori ai inovaŃiei, care reprezintă catalizatorul creşterii economice.
În încheiere, aş dori să subliniez faptul că o bună guvernanŃă economică – bazată pe patru
piloni esenŃiali: transparenŃă, responsabilitate, predictibilitate şi participare – constituie un
determinant important al creşterii economice. Reforma de substanŃă a guvernanŃei economice
la nivelul Uniunii Europene, dar totodată şi la nivel global, este calea de urmat dacă dorim cu
adevărat creştere economică sustenabilă şi crearea de locuri de muncă.

Doamnelor şi domnilor,
În continuare, vă rog să-mi permiteŃi să invit la microfon pe domnul Vincent Cable, pentru a îşi
exprima opiniile domniei sale referitoare la relansarea creşterii economice în Uniunea
Europeană şi reformele pentru viitorul Europei.
3

Domnul Vincent Cable este absolvent al FacultăŃii de economie şi ştiinŃe ale naturii la
Universitatea din Cambridge, iar doctoratul l-a obŃinut la Universitatea din Glasgow.
Domnul Cable are o carieră deosebită în diplomaŃie, ocupând totodată diferite funcŃii
guvernamentale. Conexiunea cu sectorul privat este reflectată de activitatea sa ca economist şef
al companiei Shell în anii ‘90.
Cariera sa a continuat în Parlament, în paralel cu numirea sa ca profesor asociat la Oxford şi la
London School of Economics. Pe tărâm politic a ocupat diverse funcŃii în Partidul Liberal
Democrat începând din 1999.
Din luna mai 2010, domnul Vincent Cable ocupă postul de ministru secretar de stat pentru
afaceri şi inovaŃie în Guvernul Marii Britanii.
Se remarcă de asemenea bogata sa activitate publicistică, axată pe teme generale de economie,
fiscalitate, globalizare. Cele mai recente apariŃii editoriale abordează criza actuală economică
mondială, dar şi un plan de revigorare a economiei britanice.
Domnule ministru, aveŃi cuvântul!
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