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LAUDATIO
Doamnelor și domnilor,
Avem astăzi privilegiul de a acorda titlul de Doctor Honoris Causa al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative – Școala de
Guvernare a României – domnului profesor universitar doctor Florin Georgescu, confrate cu o carieră didactică de excepție în
Academia de Studii Economice și prim-viceguvernator al BNR. Și în acest caz, decizia Senatului SNSPA are ca punct de plecare
valorile, criteriile și reperele profesionale care guvernează misiunea – și de ce să nu spun: legenda – Școlii. Onorăm în acest cadru nu
doar o distinsă personalitate a comunității academice și științifice din țara noastră – și titlul pe care îl conferim exprimă, desigur,
aprecierea, considerația și respectul confraților domnului Florin Georgescu din Școala Națională pentru activitatea sa ca profesor cu
realizări temeinice și exemplare; onorăm, în același timp, o personalitate publică de prima mână, prezentă, în ultimii 20 de ani și mai
bine, în actul de guvernare a țării, în sfera legislativă și, de asemenea, în spațiul prezenței internaționale a României.
Analiza strategică referitoare la resursele țării noastre utilizabile în contextul reașezării actuale a raporturilor de putere a prilejuit
uneori reluarea unei butade – cred că unii dintre noi ne-o amintim din vremuri trecute – care spune că suntem „o țară bogată în
resurse sărace”. Desigur, putem discuta cum stăm la acest capitol. Un lucru este însă sigur. România este o țară săracă în resurse de
guvernare de înaltă calitate. Am în vedere resursele disponibile la nivelul elitei politice pentru a asigura ceea ce definește – din toate
timpurile și în toate țările – misiunea acesteia: capacitatea de a oferi o direcție, de a fixa obiective pentru dezvoltarea națională, de
a construi politici și de a crea mijloace și, în sfârșit, de a-și asuma această povară cu simțul responsabilității istorice față de națiunea
căreia îi aparțin. Oamenii de stat, demnitarii pentru care onoarea de a fi în serviciul statului să treacă înaintea orice, oameni politici
care să socotească interesul public mai presus de înclinația – poate naturală – pentru privilegii vremelnice nu se găsesc în România
pe toate drumurile.
Trăim vremuri grele și, spun adesea în ultimul timp, vin vremuri și mai grele. Lumea se schimbă, se mișcă și se ciocnesc plăcile
tectonice ale structurii geopolitice a lumii în care vor trăi, în secolul al XXI-lea, copiii noștri. Resursele pe care ne bazăm – mintea
românească – stocul nostru de expertiză, de meserie, mijloacele cu care ne vom bate pentru locul nostru sub soare trebuie să ne
preocupe în cel mai înalt grad – este o obsesie la care noi, în SNSPA, nu avem voie să renunțăm.
Finanțistul Florin Georgescu – vice-prim ministru și ministru de finanțe în două rânduri, membru al Parlamentului României și
vicepreședinte și apoi președinte al Comisiei de Buget-finanțe a Camerei Deputaților în două legislaturi între 1996-2004, prim
viceguvernator al BNR, din 2004 încoace, profesorul universitar de valoare care își începe cariera în ASE acum mai bine de 35 de ani
– aparține acestei categorii de resurse rare ale națiunii române. Aceasta mă îndeamnă să afirm, încă odată, că este un privilegiu și o
bucurie pentru noi să îi acordăm astăzi titlul de Doctor Honoris Causa al SNSPA. Onorăm una din personalitățile cele mai solide din
sfera guvernării, cu o experiență de excepție în poziții de înaltă responsabilitate în stat, în administrația centrală, în Parlament și la
Banca Națională a României, cu o contribuție importantă la definirea politicilor guvernamentale în domeniul economiei și
finanțelor, la gestionarea echilibrelor bugetelor României – inclusiv în perioade de tensiuni politice și fragilitate a balanței de plăți
– și, de asemenea, de aproape 10 ani, într-o echipă de mare calibru cu guvernatorul BNR, academician Mugur Isărescu, la exercitatea
rolului Băncii Centrale în asigurarea stabilității financiare a țării.
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Cariera domnului profesor universitar doctor Florin Georgescu începe în 1976, odată cu absolvirea Facultății de
Finanțe-Contabilitate, Secția Finanțe din cadrul ASE. Devine doctor în finanțe, circulație bănească și credit, tot la ASE, în 1989,
pregătirea sa de specialitate fiind continuată imediat după Revoluție, în 1991-1992, în SUA, ca bursier Alexander Hamilton, în cadrul
programului Fulbright la Henry Block School of Bussiness and Public Administration a University of Missouri Kansas City; aș
menționa, de asemenea, stagiul de la Institutul Internațional pentru Dezvoltarea Managementului de la Lausanne, în 2004, cu puțin
timp înainte de a prelua poziția de prim- viceguvernator al BNR. Această evoluție profesională și științifică l-a transformat foarte
curând pe domnul Florin Georgescu într-un reper în ale meseriei atât în ASE – unde își începe drumul ca asistent în 1977, cât și în
comunitatea profesioniștilor acestui domeniu, în Ministerul de Finanțe sau în breasla auditorilor financiari.
Aș sublinia că domnia sa a parcurs toate treptele carierei didactice la disciplina „Monedă și credit”, de la poziția de asistent universitar
(între 1977-1988), la cea de lector universitar (1988-1993), conferențiar universitar (1993-1999) și în sfârșit profesor universitar (din
1999) și conducător de doctorat în domeniul Finanțelor (din 2002). În acest context trebuie să menționăm și activitatea științifică
desfășurată de domnia sa în decursul timpului, activitate materializată în lucrările publicate ca autor sau coautor (printre care
„Tratatul de Finanțe publice”, cu cele 5 ediții ale sale între 1999-2007) sau în cele cca 350 de studii în revistele de specialitate și cca
200 de prezentări pe teme privind reforma din România, restructurarea economică și a sectorului bancar, politicile economice,
monetare și financiar-bancare, susținute la conferințe științifice naționale și internaționale. M-aș opri, în mod deosebit, asupra
analizelor din ultima vreme: cea privind guvernanța economico-financiară în UE și mai ales cea referitoare la funcționarea economiei
private din România.
Cariera academică a dlui Florin Georgescu a fost dublată însă, de la bun început, de cea în serviciul statului: a intrat în Ministerul de
Finanțe în toamna lui 1976, parcurgând ulterior, până la plecarea la studii în SUA, în 1991, treptele meseriei, de la poziția de
inspector până la cea de director general. În iunie 1992 – acum mai bine de 20 de ani, accede la prima demnitate publică: este numit
secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru ca foarte curând, după alegeri, în noiembrie 1992, să devină ministru
de stat și ministru al finanțelor în noul guvern, fiind totodată guvernator din partea României la BIRD și BERD, poziții ocupate până
în decembrie 1996. De la sfârșitul anului 1996 devine membru al Parlamentului pentru două legislaturi și vicepreședinte, apoi
președinte al Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților. Din 2004 devine vicepreședinte al CA al BNR și prim-vice
guvernator al BNR – poziție în care se află și în prezent – iar pe plan european este membru al Comitetului de Supraveghere Bancară
al BCE (2004-2010) și, de asemenea, membru al Comitetului European pentru Risc Sistemic (din 2004 până în prezent). În sfârșit, în
primăvara lui 2012, profesorul universitar doctor Florin Georgescu revine în guvern – în noul guvern – ca viceprim-ministru și
ministru al finanțelor, într-o perioadă dificilă marcată de o provocare dură și de o răspundere pe măsură, ocupând această demnitate
până la instalarea în decembrie 2012 a guvernului rezultat din alegerile de anul trecut.
Cred că putem pune drumul profesional și cariera publică ale domnului Florin Georgescu sub semnul unor „stele călăuzitoare” pe care
le-aș descrie astfel:
- Un simț acut al responsabilității pe care o implică demnitatea în serviciul statului. Aș spune că acțiunea dlui Florin Georgescu ca
viceprim-ministru și ministru de finanțe, ca legislator sau acum ca prim-viceguvernator al BNR a avut mereu o ancoră în interesele
naționale, în preocuparea pentru soarta acestui popor și a avuției sale naționale. Analizele sale exprimă constant acel tremur intern
al omului de stat care știe că răspunde pentru ceea ce face în serviciul țării, în funcția de demnitate publică pe care, vremelnic, o
ocupă. Acest simț al responsabilității l-a făcut să accepte o poziție de mare responsabilitate în noul guvern în primăvara anului
trecut: un tehnocrat care a revenit în politică, pentru 6 luni, cu o misiune clară, încheiată cu succes. Așa cum s-a întâmplat de 3 ori în
istoria post-revoluționară a României, în perioade dificile, de tulburări politice și sociale și fragilitate economică: în toamna lui '91,
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când Theodor Stolojan a preluat conducerea unui nou guvern [...]; în iarna lui '99, când Mugur Isărescu a devenit prim ministru,
punând bazele demarajului economic și ale dezvoltării României; și în mai 2012, când Florin Georgescu intră în guvernul Ponta – a
cărui misiune grea nu mai este nevoie să o reamintim – ca vice-prim ministru, coordonând ministerele economice și ministru de
finanțe.
- Aș spune apoi că este vorba de meserie. Avem de a face cu o personalitate afirmată în politica românească, în spațiul public printr-o
statură remarcabilă de tehnocrat, care aduce meseria în actul de guvernare. Un ochi format pentru gestiunea finanțelor publice,
pentru stăpânirea nu doar a „slujbei” atât de grele în fruntea ministerului de finanțe, ci a celei de „finanțist” în general, pe diferitele
trepte ale eșafodajului economic-financiar. Ca să nu mai vorbesc de marca pe care o știe o țară întreagă – și de care nu știu dacă va
scăpa vreodată – de „controlor”. Un ochi care vede într-o clipă problemele unui buget, ale unui bilanț, ale unui raport sau ale unei
analize financiare. Un demnitar care a intrat „din mers” anul trecut în negocierile cu FMI etc., stăpânind dosarele ca și cum le-ar fi
avut de săptămâni pe biroul său, uimindu-și partenerii prin simțul soluțiilor, prin pragmatism și echilibru.
- Să adaug, de asemenea, o onestitate remarcabilă; un demnitar modest și “cu frica lui Dumnezeu”, cu un respect fabulos față de lege
şi față de ceea ce înseamnă datorie în funcția publică.
- N-aș uita însă, în cele din urmă, ceea ce aș numi o “încăpățânare” incredibilă în crezul său de politică naţională, în dimensiunea
socială a construcției economice, care nu s-a clătinat de douăzeci de ani. Un om de stânga care nu a uitat asta niciodată și nici nu a
trecut-o vreodată sub tăcere. Analizele sale din ultima vreme (vezi cea prezentată la Clubul de la București, dar și organismelor
internaționale) subliniază acest lucru în legătură cu funcționarea economiei private din România și cu datoriile guvernării față de
națiune.
Statul român a onorat personalitatea dlui Florin Georgescu, acordându-i, în 2007, Ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de
Mare ofițer, precum și Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler, în 2002, și de Ofițer, în 2010. O facem și noi astăzi.
Doamnelor și domnilor,
Decizia Senatului SNSPA se sprijină pe argumentele asupra cărora am avut onoarea să insist. SNSPA, care nu este o instituție
universitară obișnuită, acordă titlul acesta cu parcimonie: personalitățile române care l-au primit se numără pe degetele de la o
mână – și mai rămân. Îl acordă personalităților care însuflețesc valorile pe care le cultivă SNSPA, ca Școală de Guvernare, de mai bine
de 20 de ani: care întăresc ideea de demnitate publică, de guvernare ca “povară” și nu ca “privilegiu”, care presupune expertiză de
înaltă calitate, responsabilitate față de soarta națiunii și sentiment al onoarei de a fi în serviciul țării, simț al datoriei și al răspunderii
istorice. Este, spuneam deja, un privilegiu să îl acordăm profesorului universitar doctor Florin Georgescu.
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