Mesajul Majestății Sale Custodele Coroanei
adresat Camerei de Comerț și Industrie București

Vă felicit din inimă pentru prestigioasa sărbătorire a 150 de ani de existență a Camerei! Ați parcurs,
alături de Națiune și de Coroană, un secol și jumătate de istorie modernă și contemporană a țării noastre.
Anul 2018 aduce cu sine sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, act fundamental care a pus românii
din toate provinciile istorice într-o organizare statală unitară şi stabilă. Se cuvine însă ca, privind înapoi în
istoria noastră, să aniversăm şi acele momente care au contribuit la crearea statului român modern. Un
astfel de moment a fost deschiderea, la 1868, a Camerei de Comerţ din Bucureşti.
Camerele de Comerţ sunt instituţii cu un contur unic. Ele se află la intersecţia dintre interesele
comercianţilor şi administraţia publică, oferind servicii dedicate profesioniştilor, de la educaţia de specialitate
la soluţionarea problemelor juridice. A fost, de aceea, potrivit ca, încă de la înfiinţarea lor, Camerele de
Comerţ să se fi aflat sub atenta coordonare a statului.
Un subiect fundamental aflat în atenţia Coroanei, atât în vremea Regilor Carol I şi Ferdinand I, cât şi
astăzi, este promovarea capitalului şi a producţiei româneşti. Dacă în secolul al XIX-lea răspunsurile alese
de suveranii noştri constau în măsuri de stimulare a industriei locale prin protecţionism şi creditare, astăzi
România este integrată într-un sistem economic global, creat după Al Doilea Război Mondial, în care
izolarea economică înseamnă condamnarea la irelevanţă.
Răspunzând acestei realităţi, Familia Regală şi-a asumat misiunea de a promova producătorii
români, deschizându-le porţile autorităţilor şi partenerilor externi, în cadrul unor vizite de amplă promovare
economică în state precum Suedia, Marea Britanie, Iordania, Germania sau Bulgaria. Începând cu anul
2019, misiunile economice sub patronaj regal vor reprezenta parte importantă a activităţii familiei mele.
Felicit Camera de Comerţ și Industrie a Municipiului Bucureşti pentru conferința care începe astăzi,
într-un moment aniversar, şi sper ca discuţiile să nască idei cât mai inovatoare pentru viitorul economic al
României.
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