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Editorial

Educaţia financiară, un proces continuu
Educația financiară, disciplină opțională în școli, din septembrie 2013, a crescut enorm în ultima
perioadă. Cifrele indică un “boom”. Dacă la început vorbeam de aproximativ 14.000 de copii, astăzi
196.000 de copii vor să parcurgă acest opțional. Şi ne dorim ca trendul să se păstreze.
Interesul timid s-a transformat în interes major: toți cei implicați în educare, de la părinți la
profesori și copii, țin să studieze, să se joace și să vorbească despre bani și rolul lor în viața de zi cu
zi. Predarea creativă prin joc de rol, realizarea de proiecte și îmbinarea matematicii financiare cu
antreprenoriatul, desenul, istoria, limba română și tehnica negocierii sunt câștigurile imediate ale
opționalului de “Educație Financiară”.
Astăzi este timpul să decidem
ce strategii aplicăm pentru a avea
un viitor strălucit și fără griji.
Să investim în copii este
cea mai bună soluție.
Să încurajăm creativitatea,
imaginația și comunicarea pe tema
banilor este esențial.
Acest opțional (și nu numai) înglobează absolut toate aceste abilități mult căutate și poate face
diferența între generații. Doar așa, mâine vom descoperi adevăratul câștig: adultul informat, gata să
decidă pentru el și familia sa.
De ce este necesar să continuăm demersul deja început? Conturarea unei imagini complete a
modului în care banii sunt percepuți, cheltuiți, economisiți, împrumutați sau investiți în societatea
de azi, concomitent cu dobândirea unor abilități de gestionare a banilor, sunt primordiale într-o țară
în care gradul de cultură financiară a adulților atinge pe alocuri cifra zero! Educația financiară a
copiilor este un proces de durată care presupune continuitate și perseverență.
Principala sursă de educaţie financiară a tinerilor din România rămâne familia, într-o proporţie
de 95%, în timp ce şcoala deţine un procent de 9%, iar băncile doar 5%, potrivit unui studiu al
Erste Bank. Alfabetizarea financiară în România atinge abia 22%. Banii sunt importanți, iar rostul
și valoarea lor trebuie explicate copilului. Este important ca aceștia să prețuiască banii, să știe să-i
cheltuiască și să-i investească.
Alfabetizarea financiară poate fi începută încă de la grădiniță. Nenumărate studii au demonstrat
faptul că principalul motiv pentru care oamenii se luptă cu dificultățile financiare este acela că au
trecut prin sistemul de învățământ preșcolar fără să învețe mai nimic concret despre bani. Cu cât
educația financiară începe de la o vârstă mai fragedă, cu atât rezultatele vor fi mai vizibile pe termen
lung. Doar așa vom avea viitori clienți informați, demni și fericiți.
Ce urmează? Totul pornește de la noi, de la acceptarea faptului că avem nevoie de educație
financiară. Ministerul Educației trebuie să constate că aceste cursuri punctuale și opționale nu sunt
îndeajuns. Ele trebuie extinse, de la grădiniță la liceu, trebuie integrate în școală obligatoriu pentru
dezvoltarea unei nații educate. Un nivel scăzut de educație financiară reduce șansele de a ajunge la
bunăstare și crește riscul de a lua decizii greșite cu economiile personale.

Gabriela Dinu,
BankingNews.ro
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Personalităţi

Costin C. Kiriţescu
(25 mai/7 iunie 1908 – 14 decembrie 2002)
Motto: „Ştiţi cât de mult
s-a împletit viaţa mea cu instituţia
Băncii Naţionale. Pornind de la
acest adevăr, orice atingere adusă
Băncii Naţionale, prestigiului ei,
mă doare.” (Costin C. Kiriţescu)
În gândirea economică românească a secolului
al XX-lea, Costin C. Kiriţescu a reprezentat unul din
cele mai importante nume. Concepţia sa despre rolul
monedei în funcţionarea unei economii, dezvoltată în
cele peste 400 lucrări publicate în ţară şi în străinătate
şi, în acelaşi timp, prezentată studenţilor şi doctoranzilor
săi, continuă să influenţeze teoria şi practica monetaristă
românească la începutul secolului al XXI-lea.
Costin C. Kiriţescu sau „bancherul fără bani”,
cum se autodefinea cu o fină ironie, s-a născut la
Bucureşti, la 25 mai/7 iunie 1908. Tatăl său, Constantin
Kiriţescu a fost unul din intelectualii care au animat viaţa
culturală românească din perioada interbelică. Licenţiat în
ştiinţe naturale şi doctor în fiziologie, Constantin Kiriţescu
a fost profesor în învăţământul liceal şi universitar şi a
ocupat funcţii în Ministerul Educaţiei Naţionale, fiind
un colaborator al lui Spiru Haret (1851-1912) şi apoi, un
promotor al concepţiei acestuia despre educaţie. Mediul
intelectual al familiei l-a determinat pe tânărul Costin C.
Kiriţescu să manifeste o preocupare specială pentru lectură,
fapt pentru care, după propria mărturisire, vizita adesea
librăriile şi anticariatele, „adevărate tezaure de cărţi scumpe”.
Talentul muzical al părinţilor a fost moştenit şi
de Costin C. Kiriţescu, care, încă înainte de susţinerea
bacalaureatului, în 1925, a fost admis la Conservatorul
din Bucureşti, clasa de vioară. Deşi i se prezicea o
prestigioasă carieră de muzician, C.C. Kiriţescu nu
intenţiona să se dedice acestui domeniu. O vreme a
fost preocupat de accesul în diplomaţie, dar a renunţat
în urma unei discuţii purtate la Londra cu Nicolae
Titulescu. Prin urmare, în 1926, chiar dacă a continuat
să frecventeze cursurile Conservatorului până în
1930, s-a înscris la alte două facultăţi din Bucureşti,
pe care le considera complementare: Facultatea de

Drept şi Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale. În acelaşi
an, a plecat în Germania, la Berlin,
pentru a se specializa în domeniul
financiar-bancar. După 4 ani, în 1934,
şi-a susţinut doctoratul în filosofie şi
economie la Universitatea „Friedrich
Wilhelm” din Berlin, după ce făcuse
practică comercială la Camera de
Comerţ Germano-Română din Berlin
şi, mai ales, la una din cele mai mari
bănci germane, Dresdner Bank.
Începând cu 1936, în cadrul
Serviciului studii din BNR, Costin
C. Kiriţescu a elaborat mai multe
referate de specialitate, unele fiind
publicate în Bulletin d’Information et de
Documentation de la Banque Nationale
de Roumanie, publicaţie lunară ce a
avut o bună reputaţie în cercurile de
specialitate interne şi externe. De altfel,
la puţin timp după venirea sa la Banca
Naţională, tânărul Kiriţescu s-a bucurat
de aprecierea cunoscutului economist din
perioada interbelică, profesorul Charles
Rist, viceguvernator al Băncii Franţei şi
expert internaţional în plan monetar şi
financiar. Cariera sa la BNR s-a împletit
cu cariera didactică universitară.
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Imediat după încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial, meritele ştiinţifice ale lui Costin C. Kiriţescu
au fost recunoscute, aşa cum demonstrează conferinţele
susţinute de el la Asociaţia Generală a Economiştilor
din România şi la primirea sa ca membru al Societăţii
,,Ateneul Român” (3 martie 1946), când a vorbit despre
Aspecte ale problemei monetare contemporane. Deşi nu
împlinise 40 de ani, Costin C. Kiriţescu era în măsură
să formuleze concluzii cu valoare de axiome, precum:
„lumea de mâine, lumea păcii, nu se poate întemeia pe
economii naţionale bolnave. Iar economii naţionale
sănătoase nu pot exista fără concursul unor monete
sănătoase.” În aceeaşi intervenţie, Costin C. Kiriţescu
nu ezita să se întrebe „Ce va fi mâine?” şi răspundea:
„Răspunsul este greu de dat, pentru că el depinde de
răspunsul la o altă întrebare: ce regim politic vom avea
mâine, un regim liberal, un regim socialist sau un regim
de carantină? Deocamdată, trebuie să ne mulţumim cu
două certitudini /…/, dar nu de ordin politic, ci de ordin
monetar”, stabilite la Conferinţa de la Bretton Woods:
a. respingerea propunerilor pentru crearea unei monede
internaţionale; b. păstrarea etalonului aur. În legătură cu
acest ultim aspect, vorbitorul remarca: „este un fel de
metis, născut dintr-o mamă de rasă liberală şi dintr-un
tată – dacă nu socialist, în orice caz dirijist”. În anul
următor (1947), Costin C. Kiriţescu a intrat în rândurile
membrilor Academiei de Ştiinţe.
Colaborator al guvernatorului Aurel Vijoli, Costin
C. Kiriţescu a fost înlăturat din Banca Naţională, în
contextul reformei monetare din 1952.
Din 1958 a activat la Ministerul Finanţelor şi cu o
jumătate de normă de cercetare la Institutul de Cercetări
Economice. Resimţindu-se lipsa specialiştilor în sistemul
financiar, el a fost desemnat să participe la negocierile de
aderare a României la Fondul Monetar Internaţional şi la
Banca Mondială (1972). Din anul 1970 şi-a reluat şi activitatea
didactică, mai întâi la Universitatea Cultural-Ştiinţifică, apoi
la Academia de Studii Economice.
După 1989, meritele ştiinţifice ale profesorului
Costin C. Kiriţescu au primit recunoaşterea meritată,
devenind membru corespondent (1991) şi apoi, titular
(1992) al Academiei Române. În aceeaşi etapă, experienţa
în domeniul financiar-bancar şi orizontul cultural şi-au
spus cuvântul în desemnarea lui Costin C. Kiriţescu de
către Parlamentul României, la propunerea guvernului,
ca membru în Consiliul de administraţie al BNR (19911998). Contribuţia lui la cristalizarea conduitei băncii
centrale în dificila etapă a tranziţiei de la economia

dirijată de tip socialist la aceea de piaţă
a fost apreciată în termeni elogioşi de
colaboratorii pentru care a continuat
să rămână „profesorul de monedă”.
Având în vedere că „în România de
astăzi puţine instituţii au privilegiul
de a dispune de o punte solidă de
legătură între anii interbelici şi cei
pe care-i trăim acum /…/, profesorul
Kiriţescu /…/ reprezintă podul nostru
peste timp, podul peste timp al Băncii
Naţionale.” – spunea Mugur Isărescu,
guvernatorul BNR, cu prilejul
aniversării împlinirii a 90 de ani de
către distinsul mentor al mai multor
generaţii de finanţişti români. Dificil
de încadrat într-un singur curent de
gândire economică, Costin C. Kiriţescu
a fost totuşi considerat „un neoclasic”,
care „a păcătuit numai prin eleganţă”
(George Virgil Stoenescu) şi nobleţe.
În plus, perspectiva asupra timpului în
conjuncţie cu dimensiunea umanistă a
culturii sale l-au făcut să fie un fervent
susţinător al organizării muzeului,
arhivei şi bibliotecii BNR.
Cea mai întinsă dintre lucrări,
Sistemul bănesc al leului şi precursorii
lui, a cărei elaborare a durat şapte ani,
a fost premiată de Academia Română
cu premiul „Petre S. Aurelian”, fiind
considerată o „lucrare de excepţie”,
prin care autorul „şi-a ridicat propriul
monument” (Iulian Văcărel).
Cu prilejul împlinirii unui secol
de la naşterea economistului Costin C.
Kiriţescu, BNR a emis o monedă de
argint cu valoarea nominală de 10 lei, pe
aversul căreia au fost înscrise cuvintele
marelui economist: ,,Am simţit înfiorat
respiraţia adâncă a istoriei”.
Rememorând epocile în care a
trăit, Costin C. Kiriţescu se confesa:
„Pot să declar că nu am fost partizanul
niciunuia din regimurile politice în
care am trăit /…/. Dumnezeu, însă,
m-a ajutat să trec prin toate încercările
păstrându-mi mintea întreagă”.

Nadia Manea
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Istorie bancară

Izvoare ale activităţii bancare româneşti
Când vorbim de istoria băncilor româneşti din
Transilvania, trebuie să ţinem cont de contextul istoric, social
şi economic în care s-au format acestea şi nu în ultimul rând
de scopul pe care l-au avut iniţiatorii acestor bănci. Abolirea
iobăgiei a creat oportunităţi etnicilor români de a-şi folosi mai
lesne abilităţile şi veniturile, de a investi şi de a-şi spori avuţia
personală şi a comunităţii lor din Transilvania. Spre deosebire de
celelalte naţiuni din Ardeal, românii nu aveau magnaţi precum
grofii maghiari, conţii sau baronii germani, care au creat primii
germeni ai unei mişcări economice şi bancare.

Ridicarea băncilor ardeleneşti
s-a făcut cu adevărat
de la firul ierbii,
de la ogorul semănat cu
seminţele cunoaşterii.

Emanciparea culturală şi politică a românilor,
pornită de la Şcoala Ardeleană, mişcările revendicative
ale lui Horea, Avram Iancu sau ale memorandiştilor, nu
era suficientă fără o emancipare economică consistentă.
Apariţia în centrul Europei a sistemelor băncilor de
economisire a fost un bun prilej pentru intelectualii,
negustorii, agricultorii şi micii industriaşi români
să devină şi o forţă economică. Băncile de economii,
adunând banii micilor fermieri, comercianţi şi
intelectuali români, au reuşit să contribuie la finanţarea
directă sau indirectă a statului Austro-Ungar. În acest
fel, autorităţile imperiale puteau privi noua forţă
emergentă, care avea un potenţial major de creştere şi
din punctul de vedere al unui interes evident financiar.
Acesta era un argument suficient de puternic de a
motiva autorităţile în susţinerea economică şi politică a
mişcării economice româneşti din Ardeal.
Chiar dacă realizările politice ale unor personalităţi precum Alexandru Vaida Voevod sau Aurel
Popovici nu au fost foarte mari, împiedicându-se de opoziţia elitelor maghiare din Transilvania şi
Ungaria, nu acelaşi lucru se poate spune despre mişcarea bancară ardeleană, care în ajunul Marelui
Război ajunsese să deţină aproape o cincime din activele bancare din Transilvania.
A deschide o afacere în domeniul bancar în Transilvania la începutul anilor ’70 ai secolului XIX
era o întreprindere ce putea fi înţeleasă pe deplin doar de o elită intelectuală. Totuşi, elita provenea
din marea masă a vechii clase de iobagi şi s-a simţit datoare să răspândească învăţătura şi bunele
obiceiuri economice prin toate mijloacele în rândul ţărănimii şi micii burghezii româneşti. Unul din
instrumente a fost asocierea lor în cadrul unor societăţi bancare. Aşa a luat naştere Banca Albina de
la Sibiu. Iniţiatorii săi, Visarion Roman, Partenie Cosma şi Alexandru Mocioni, au avut parte şi de
aportul unor personalităţi precum Timotei Cipariu, Iacob Bologa sau David Urs de Margina şi mulţi
alţii. Pe lângă aceştia, s-au numărat şi mulţi negustori, ţărani, învăţători sau preoţi, ale căror nume
au rămas din păcate doar în arhivele îngălbenite de vreme.
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În numărul din 15 noiembrie 1947, Revista Economică ne făcea
cunoştinţă cu unul dintre zecile de oameni de rând care au creat mişcarea
bancară românească din Transilvania. Acesta este „Bătrânul” Stan Banciu.
Născut în localitatea Sălişte, în anul 1811, Stan Banciu a urmat cu rezultate
apreciabile, cursurile şcolii din localitate, după care, la vârsta de 16 ani
„pleacă la oi”. Plecatul la oi a devenit pentru tânărul ţăran, care nu a lăsat
cartea şi condeiul, o perioadă iniţiatică. În această transhumanţă, aproape
arhetipală, tânărul şi-a regăsit rădăcinile, dar totodată, din notiţele sale
transpare înţelegerea empirică a relaţiei de interdependenţă între condiţiile
politice şi climatice asupra recoltelor şi preţurilor materiilor prime.
El a amintit în însemnările sale despre felurite denumiri de bani
(cruceri, lei sau parale), dar şi de diverse unităţi de măsură, în funcţie de
locurile pe unde a trecut.

Stan Banciu 1811 - 1882
Sursa foto:
Biblioteca Digitală
a BCU ,,Lucian Blaga’’
Cluj-Napoca

După zece ani de oierit, tânărul se aşază în Săliştea natală, iar după
cum spune autorul articolului: „Tranziţia de la ciobănie la negustorie nu
era prea anevoioasă pentru un ţăran de 26 de ani, care umblând cu ochii
deschişi prin diferite regiuni ale pământului românesc, a putut găsi prilejuri numeroase, spre a-şi
îmbogăţi experienţele şi cunoştinţele. Prăvălia lui, aşezată chiar în Piaţa cea Mare a Săliştei, deci
<<în fruntea satului˃˃ - cum se zice în graiul popular - avea toate şansele unui bun vad comercial.
Rezultatele obţinute în noua lui carieră, sporind an de an, au contribuit la asigurarea unei faime bune
şi autorităţii îndeobşte preţuită de către toţi consătenii săi.”
La finele anului 1871, bătrânul negustor avea deja venerabila vârstă de 60 de ani. Cartea şi
poate glasul strămoşilor i-au poruncit că trebuie făcut ceva pentru coagularea unei mişcări bancare
serioase, prevăzute chiar în documentele programatice ale adunării de la Blaj. A umblat prin ţară,
asemeni unui apostol pentru a încuraja şi pe alţi ţărani sau negustori să subscrie la capitalul băncii
sibiene. Şi a reuşit să atragă subscriitori şi cu siguranţă a încurajat pe mulţi să apeleze la serviciile
unei bănci a românilor, croită special pentru a-i ajuta, altfel decât marile bănci săseşti sau maghiare,
mult prea costisitoare pentru micile afaceri ale românilor.
Cu siguranţă că nu este
întâmplător că revista bancherilor
români din Transilvania a scris
despre pilda lui Stan Banciu în anul
în care creaţia acestor patrioţi,
coagulaţi „de la vlădică la opincă”
în mişcarea bancară ardeleană
va sucomba sub forţa pumnului
sovietic, care prin stabilizarea
din 1947 şi naţionalizarea din anii
următori au închis în mod tragic
o pagină de istorie economică
românească.

Septimiu Moga
SR Cluj a BNR
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Agenţia Gorj a Băncii Naţionale a României
În anul 1880, a luat fiinţă Banca Naţională a României, instituţie care deţinea privilegiul
exclusiv de a emite bancnote. Stabilitatea politică datorată Războiului de Independenţă victorios,
recunoaşterea internaţională a Independenţei, ceea ce elimina orice piedică în emiterea însemnelor
monetare naţionale, aşezarea strategică la gurile Dunării şi optimismul împărtăşit de marele public au
fost hotărâtoare în luarea deciziei de înființare a celei mai importante instituții financiare a României.
Încă din primul an de activitate, Banca Naţională a României a contribuit vizibil la însănătoşirea
circulaţiei bănești şi a finanţelor publice, piața fiind alimentată ritmic cu moneda națională, biletele
de hârtie (bancnotele) fiind din ce în ce mai apreciate şi căutate de public. Un rol esențial la aceasta
l-au avut unitățile teritoriale ale băncii. Din luna martie 1881, au început să funcționeze primele
patru sucursale în Principate: Iași, Galați, Brăila și Craiova, iar în 1890, primele agenții (Botoșani,
Bârlad, Focșani, Ploiești), după care activitatea BNR în teritoriu s-a amplificat cu adevărat, astfel, la
sfârșitul anului 1900, funcționau 23 de unități, printre care și agenția de la Târgu Jiu.
Agenția de la Târgu Jiu, înființată prin
decizia din 22 mai 1898 a Consiliul General al
Băncii Naționale, condus de guvernatorul Anton
Carp, își începea activitatea în luna aprilie 1899,
după numirea conducerii, respectiv, dl. Dimitrie
I. Dimitriu în funcția de agent (director) și dl. Gr.
Bălănescu - contabil. Sediul actual al Agenția Gorj
a devenit proprietatea Băncii Naționale încă de la
sfârșitul anului 1901, atunci când guvernatorul
Mihail C. Şutzu l-a împuternicit pe Dimitrie
Dimitriu să cumpere, în numele Băncii Naționale,
de la fostul prefect de Gorj, Ion Carabatescu,
imobilul actual, împreună cu terenul reprezentând
curtea și anexele în care locuiau servitorii.

Astfel, Agenția Gorj este singura
agenție a BNR care
își desfășoară activitatea
în același sediu fără întrerupere,
de peste 115 ani.

Clădirea a fost construită în 1896 și este
inventariată ca făcând parte din patrimoniul
cultural național, fiind considerată și astăzi printre
cele mai frumoase construcții din Târgu Jiu.
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Între anii 1996 – 1998, lângă clădirea sediului vechi (în spatele acesteia) a fost construit un sediu
nou, modern, dar care păstrează unele elemente caracteristice vechii clădiri.

În perioada iunie 2012 - iunie 2013, sediul vechi al agenției a trecut printr-un proces de
reconversie și reabilitare, care i-a redat clădirii strălucirea de altădată. De menționat holul ghișeelor
care a fost transformat în actuala sală de conferințe, care păstrează (ca și alte încăperi, de altfel)
elemente decorative originale (sobe de faianță fină, decorații în ipsos la pereți și tavan).
Un episod aparte în activitatea Băncii Naționale a României și a Agenției de la Târgu Jiu îl
reprezintă salvarea Tezaurului românesc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prin ascunderea
acestuia în grota de lângă Mănăstirea Tismana.
Astăzi, Agenția Gorj desfășoară activități de raportări statistice, sondaje de conjuctură și
comunicare, fiind implicată activ în derularea proiectelor educaționale inițiate de Banca Națională a
României. 				

Rozalia Bradu,
Agenția Gorj a BNR
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5 lucruri pe care ar trebui să le ştii despre risc
În general, în viață, câștigul vine odată
cu asumarea unor riscuri. Dacă vorbim
despre bani, trebuie să cunoaștem că piața
financiară are riscuri specifice, la care
trebuie să fim atenți. Poate că, de multe ori,
nu vom reuși să evităm producerea unui
risc. Dar este important să înțelegem riscul,
să îl recunoaștem și să adoptăm decizii
înțelepte pentru a diminua probabilitatea de
apariție sau efectele acestuia.

1. Riscul este imprevizibil.
În 1983, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) sintetizează teoriile
economice asupra riscului şi apreciază că riscul reprezintă posibilitatea ca un fapt cu consecinţe nedorite
să se producă, punând accentul pe efectele negative pe care un eveniment, anticipat cu o anumită
probabilitate, sau neprevăzut, le poate genera, afectând anumite aspecte ale activităţii. Toate definiţiile
asupra conceptului de risc existente în teoria economică leagă existenţa riscului de existenţa unei
posibilităţi de evoluţie nefavorabilă a rezultatului unei decizii financiare, având drept rezultat o
pierdere potențială. Riscul poate fi analizat în funcţie de gradul de incertitudine perceput de persoana
implicată în decizia financiară, datorat necunoaşterii cu privire la efectele generate în viitor de decizia
adoptată în prezent. Mulți matematicieni sau economiști au încercat de-a lungul timpului să găsească o
măsură de a prevedea apariția unui risc financiar, astfel au ajuns la calculul probabilității. Dar acesta
nu garantează cu exactitate când se va produce riscul și, cu siguranță, nu estimează cât de mare va fi
efectul acestuia (pierderea posibilă).

2. Riscul este de diferite tipuri.
Piața financiară are mai multe tipuri de risc cunoscute. Există riscuri individuale sau singulare și
riscuri sistemice (ale unei piețe). În cazul primelor, acestea pot produce pagube sau genera pierderi la
un nivel individual, adică unui număr precis de persoane ce au adoptat o anumită decizie financiară. În
cazul riscului sistemic, acesta afectează o masă mare de oameni în același timp. Totodată, riscurile pot
fi mai mici sau mai mari (dacă vorbim despre efectele lor sau despre probabilitatea de apariție). Astfel,
există instrumente financiare cu risc scăzut (așa cum sunt, de exemplu, depozitele bancare, certificatele
de trezorerie, fondurile de pensii private, obligaţiunile guvernamentale, fondurile de investiţii în piaţa
monetară şi obligaţiuni, produsele de asigurare ș.a.), cu risc mediu (așa cum sunt, de exemplu, acţiunile,
obligaţiunile cu venit variabil, fondurile deschise de investiţii în acţiuni şi de tip diversificat ș.a.) sau
cu risc ridicat (printre care se numără, de exemplu, instrumentele financiare derivate). De asemenea,
într-un alt tip de clasificare, riscurile sunt specifice diferiților factori ce au o influență asupra economiei
(riscul politic, riscul de inflație, riscul valutar etc.), pieței financiare respective (riscul valutar, riscul ratei
dobânzii, riscul de lichiditate etc.) sau societății care emite instrumentele financiare (riscul de faliment,
riscuri operaționale etc.). Într-o decizie financiară înțeleaptă, cunoașterea diversității riscurilor este
importantă, deoarece un mod de a te proteja împotriva riscului este de a diversifica instrumentele
financiare în care se investește (cu alte cuvinte, prin diversificare se cumpără instrumente financiare cu
grade diferite de risc, astfel încât dacă riscul se produce în cazul unuia dintre ele, celelalte să aducă un
beneficiu care să acopere pierderea, păstrându-se un echilibru).
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3. Riscul este tolerat de fiecare dintre noi în mod diferit.
Fiecare persoană este unică, fiind definită de un set de caracteristici personale. În ceea ce privește
riscul, important este cât risc suntem dispuși să acceptăm în alegerile noastre financiare. Iar această
alegere depinde de profilul nostru individual. Unii oameni sunt mai toleranți față de risc, îl acceptă și îl
suportă mai ușor, alții nu. Aceștia din urmă sunt cei care au o aversiune față de risc. În economie și în
finanțe, aversiunea față de risc este acel comportament al oamenilor (mai ales consumatori de produse și
servicii financiare și investitori) manifestat atunci când sunt expuși la incertitudine (risc) prin încercarea
de a reduce această incertitudine. Înainte de a lua o decizie financiară este bine să cunoaștem care este
nivelul nostru de toleranță, respectiv profilul nostru de risc. Acest profil este determinat atât de calitățile
noastre comportamentale, cât și de situația familială, situația financiară, nivelul de cunoștințe financiare
ș.a. Aversiunea față de risc este specifică unei persoane care, atunci când are de ales între două decizii
financiare care îi vor aduce același beneficiu (dar care au riscuri diferite), va alege decizia cu cel mai mic
nivel de risc. Toleranța față de risc este specifică unei persoane care este dispusă să își asume un nivel
ridicat de risc în speranța unui beneficiu viitor mai mare. Un investitor raţional va evalua întotdeauna
variantele de câştig (rentabilitatea) în funcţie de condiţiile diferite de risc, alegând combinaţia optimă
(pentru el) între beneficiul aşteptat şi riscul implicat, pe care şi-l poate asuma.

4. Modul în care recunoaștem riscul și ne putem proteja este dat de nivelul
de cunoștințe financiare și de cantitatea de informaţie deţinută.
Se remarcă astfel, ca o cauză a apariţiei riscului şi a pieţelor imperfecte, existenţa asimetriei
informaţiei. Nevoia de informaţie (pentru a lua o decizie „raţională”) şi disponibilitatea insuficientă a
acesteia rezultă în capacitatea de reacţie fundamentată economic la mişcarea preţurilor instrumentelor
și produselor financiare. La aceasta se adaugă și faptul că orice informație are un cost, care poate să
nu fie cunoscut sau poate să nu fie suportabil, ceea ce face mai dificil accesul la informație. Deseori,
comportamentul investițional este dictat de percepții și așteptări personale. Cel mai bun mod în
care ne putem proteja împotriva riscului este de a deține cunoștințe financiare care să ne permită
să recunoaștem cele mai bune oportunități investiționale, de a înțelege modul în care riscul se poate
produce, de a găsi cele mai eficiente metode de informare cu privire la diferiții factori care pot avea o
influență asupra investiției financiare. Cu alte cuvinte – educația financiară continuă.

5. Și, nu în ultimul rând, riscul va exista, oricâte măsuri de diminuare am adopta.
În lumea reală NU există instrumente financiare fără risc. Indiferent de ce fel de instrumente financiare
vorbim sau de ce tip de piață, riscul va exista întotdeauna. Indiferent de metoda matematică de estimare
a riscului, nu există nici o formulă specială care să calculeze cu exactitate cantitatea de risc, întotdeauna
va exista o parte care nu poate fi estimată, deoarece, așa cum știm, riscul este imprevizibil. Au existat, de-a
lungul timpului, oameni de știință (economiști sau finanțiști) care au propus diferite formule matematice
care aveau în intenție să estimeze cantitatea de risc și probabilitatea apariției lui. Realitatea a arătat că
acesta nu poate fi pus într-o formulă exactă, că mereu va exista un risc care se va manifesta aleatoriu.
Poate că asumarea unui risc nu este ceea ce ne dorim, majoritatea oamenilor preferând să evite
riscurile posibile pe cât mai mult posibil, deoarece inacțiunea pare de multe ori mai sigură decât
acțiunea. Dar chiar dacă nu ne dăm seama, orice decizie luăm este generatoare de acțiuni sau inacțiuni
viitoare, care vor genera la rândul lor alte riscuri, necunoscute în prezent. Așa că, cel mai bine este să
învățăm să recunoaștem riscurile și cum să reacționăm atunci când ele se produc.
Unul dintre citatele devenite celebre care ilustrează relaţia dintre riscul şi rentabilitatea deciziei
financiare este dat în filmul Wall Street (1987, replica personajului Gordon Gekko): Cât înseamnă
destul? Nu se pune problema cât înseamnă destul. Este o sumă zero, unii câştigă, unii pierd. Banii nu sunt
pierduţi sau făcuţi, ei sunt pur şi simplu transferaţi de la unul la altul. Acoperirea riscului reflectă gradul
de cunoaştere şi înţelegere a pieţei financiare, în ansamblul său. Aşteptările investitorilor, reprezentate
de rentabilitatea dorită, pot fi îndeplinite printr-o gestiune eficientă a riscului.

dr. Alexandra Ioana Bontaș
Autoritatea de Supraveghere Financiară
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Balanţa de plăţi a României
În acest articol, vom încerca să deslușim cum se reflectă și
cum se înregistrează schimburile de bani și de produse pe
care oamenii le fac între ei, atunci cînd oamenii respectivi
sunt din țări diferite. De exemplu, dacă o persoană din
România își cumpără (importă) o mașină din Germania
sau dacă o companie care fabrică instrumente muzicale
le vinde (exportă) în Spania. Fiecare dintre exemplele
de mai sus presupune un schimb de marfă contra bani.
Bineînțeles că țările sunt interesate să știe care este valoarea
tuturor schimburilor în care se angajează cetățenii lor.
Din perspectiva schimburilor cu străinătatea, populația unei țări este identificată ca rezidentă, în
general, pentru că persoanele își au reședința în țara respectivă. Aceste schimburi nu se limitează însă la
bunuri, ci pot fi și servicii (de exemplu: transport de mărfuri și de pasageri, turism, servicii informatice),
venituri primare (de exemplu: dobânzi pentru împrumuturi sau pentru depozite bancare) și venituri
secundare (de ex. fonduri europene), iar cei care le fac nu sunt numai persoane fizice, ci și companii,
instituții guvernamentale, bănci. Toate aceste schimburi (cunoscute și sub denumirea de tranzacții) se
consemnează într-un tabel statistic numit Balanța de plăți, pe care îl întocmește lunar Banca Națională
a României. Aceasta include toate tranzacțiile economice și financiare pe care rezidenții unei țări (de
ex. România) le desfășoară cu rezidenții din toate celelalte țări (restul lumii). După cum ne arată chiar
denumirea sa, balanța de plăți reflectă felul în care se compensează schimburile dintre țări. De aceea,
fiecare schimb dintre un rezident și un nerezident este prezentat sub forma a două înregistrări. De
exemplu, în cazul persoanei din România care își cumpără (importă) o mașină din Germania, care
costă 7000 de euro, în balanța de plăți a României se va vedea pe de o parte un import de bunuri
(intrarea mașinii în România), iar pe de altă parte, plata mașinii către vânzătorul din Germania
(ieșirea banilor din România, respectiv dintr-un depozit al cumpărătorului):

Din exemplul de mai sus, putem deduce că operațiunea principală a fost importul mașinii, în
timp ce plata s-a făcut pentru a finanța această operațiune. Pentru a respecta regula de bază a oricărei
balanțe, aceea de a fi în echilibru, în balanța de plăți înregistrarea fiecărei tranzacții este însoțită de
înregistrarea finanțării sale. De aici deducem că balanța de plăți pe ansamblu este întotdeauna în
echilibru. În exemplul de mai sus, vorbim despre o balanță, pentru că intrarea în România a unei
mașini în valoare de 7000 de euro este compensată de ieșirea din România a unei sume egale de bani.
Observăm, deci, că deja am identificat două elemente care se regăsesc în balanța de plăți: acestea
sunt Bunuri și Depozite. De asemenea, vedem că, la fiecare dintre acestea, diferența dintre cele două
“brațe” ale balanței este diferită de zero.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

11

Abecedar monetar
Dar ce alte componente, în afară de bunuri și depozite, mai are balanța de plăți a unei țări?
Analizând structura balanței de plăți prezentată mai jos, vom observa că bunurile sunt incluse în
Contul curent al balanței de plăți, în timp ce depozitele fac parte din Contul financiar al balanței
de plăți.
Structura de bază a balanței de plăți cuprinde:
A. Contul curent
a. Bunuri (unde se includ exportul și importul de mașini, cereale, îmbrăcăminte, mobilă, etc.)
b. Servicii (transport, turism, servicii informatice)
c. Venituri primare (dobânzi, dividende)
d. Venituri secundare (fonduri europene, banii trimiși în țară de lucrătorii plecați în străinătate)
B. Contul de capital (drepturi de autor, patente, francize)
C. Contul financiar
a. Investiții directe
b. Investiții de portofoliu
c. Alte investiții (împrumuturi, depozite bancare)
d. Rezervele internaționale ale României (valută și aur)
D. Erori și omisiuni
Contul curent al balanței de plăți, arată astfel:

12
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În fiecare lună,
balanța de plăți a României
este prezentată publicului
sub forma unui Comunicat de presă,
postat pe website-ul BNR:
http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=12657.

Datele prezentate în balanța de plăți exprimă evoluția legăturilor dintre România și celelalte
țări ale lumii. Soldul contului curent prezintă un interes deosebit, evoluția acestuia analizându-se
prin comparație cu Produsul Intern Brut – PIB, indicator care măsoară tot ce se produce într-o țară
într-o perioadă de timp. De ce este importantă această măsurare relativă, adică prin comparație
cu PIB? Pentru că nu știm dacă valoarea absolută (adică în milioane de euro) a unui deficit de cont
curent este mare sau mică dacă nu ne raportăm la valoarea altor indicatori economici ai unei țări.
De exemplu, un deficit de cont curent în valoare de 5 miliarde de euro reprezintă 3,1% din PIB dacă
PIB-ul este de 160 de miliarde euro, dar este de numai 1,6% din PIB dacă PIB-ul este de 320 miliarde
euro. De asemenea, valoarea relativă a deficitului de cont curent (așa cum se mai numește raportul
dintre deficit și PIB) ne permite să ne comparăm cu alte țări.
În România, contul curent s-a încheiat în ultimii ani cu deficit, dar acesta a avut o tendință
descrescătoare în timp, așa cum rezultă din graficul de mai jos.

În general, deficitul de cont curent poate reprezenta o problemă dacă are pondere mare în PIB
sau dacă persistă la un nivel ridicat mai mulți ani la rând. De ce? Pentru că un deficit înseamnă că
o țară importă mai mult decât exportă. Presupunând că tot ce se încasează din export se folosește
pentru plata importurilor, rămâne totuși de plătit o sumă egală cu diferența dintre import și export.
Această sumă trebuie acoperită sau, altfel spus, deficitul trebuie finanțat și este foarte important
dacă țara respectivă dispune de acei bani sau trebuie să îi împrumute. În situația în care trebuie să se
împrumute, este important dacă o poate face cu costuri, adică dobânzi, mari sau mici. Aceste costuri
depind de situația internațională, care poate face ca ratele dobânzii pe piețele financiare să fie mai
mari, când există crize, dar și de felul în care țara respectivă este “văzută” pe plan internațional.

dr. Ligia Mărcuţă
Expert Direcţia Statistică BNR
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Banii se câştigă prin muncă
Copiii din Grupa ,,Steluțelor’’ de la Grădinița Nr.1 din Vișeu de Sus,
jud.Maramureș, împreună cu educatoarele au desfășurat activități de
antreprenoriat, în cadrul Proiectului județean ”Pușculița cu surprize”.
Scopul activităților a fost de a le dezvolta copiilor deprinderea de a lucra
cu plăcere și de a-i face să înțeleagă că munca poate fi răsplătită atât cu
bani, cât și cu aprecieri pozitive care ne aduc de cele mai multe ori mulțumire
sufletească.
În parteneriat cu trupa de dans ”Edelweiss” a Forumului Democrat German,
,,Steluțele’’ au confecționat diverse ornamente și podoabe pentru bradul de Crăciun,
care au fost expuse în cadrul unei expoziții cu vânzare.
O parte din banii obținuți au fost donați în scopuri caritabile, iar cei rămași vor
fi folosiți în activitățile noastre din cadrul proiectului.

Mărţişorul, un mic obiect prins de un şnur alb cu roşu, este oferit persoanelor
apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii primăverii, primind însă, în ultimii ani,
diverse semnificaţii, ca de exemplu: podoabă aducătoare de noroc sau simbol al
renaşterii naturii.
Cu această ocazie specială, ,,Steluțele’’ hărnicuțe au confecționat mărțișoare
pentru a le oferi cu drag directorului, consilierilor și tuturor angajaților Băncii
Comerciale Române din Vișeu de Sus, dar și clienților acesteia.
Dacă ne raportăm la munca depusă, putem vorbi de antreprenoriat, iar dacă ne
raportăm la timp, putem vorbi de „Troc” – timpul în care am muncit la confecționarea
mărțișoarelor = cu timpul pe care personalul BCR l-a alocat vizitei noastre (schimb
cu aceeași valoare).

În concluzie, antreprenoriatul, o parte importantă a educației financiare, ne-a
dat ocazia să înțelegem că oamenii, prin munca pe care o prestează, pot obține bani
pentru satisfacerea propriilor nevoi și dorințe, dar pot obține și recompense sau
aprecieri verbale, acestea oferindu-ne o stare de bucurie, mulțumire și satisfacție
sufletească. Cu toții ne dorim o viață liniștită, într-o lume dominată de căutarea
succesului, în care banii și valoarea acestora au devenit cuvinte cheie.
Inst. Gabriela Mestic / Prof. Anca Mestic
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Elevii claselor a III-a A şi B de la Şcoala Gimnazială „Vasile Voiculescu”
Pîrscov, jud. Buzău, îndrumaţi de doamnele învăţătoare Gabriela Monica Fătu şi
Antofi Adi Elena, au împărtăşit celorlalţi colegi impresiile lor despre opţionalul
Educaţie financiară:
„Îmi place Educaţia financiară deoarece: învăţăm uşor,
cărţile şi caietele conţin ilustraţii drăguţe, textele sunt
prezentate pe roluri, de către personaje, îmbină matematica,
limba română şi artele vizuale.” (Mihalcea Izabela)
„Educaţia financiară este una dintre materiile mele
preferate deoarece am învăţat despre modul cum sunt fabricaţi
banii, care sunt banii utilizaţi în alte ţări şi ce bani se foloseau
în vechime.” (Cazacu Albert)
,,Am învăţat despre denumirile banilor din alte ţări şi
despre faptul că banii se câştigă prin muncă, nu cad din cer, banii
pot fi economisiţi, investiţi, depuşi la bancă, cu dobândă. Voi fi
mult mai chibzuit şi voi aprecia munca cinstită!” (Marcu Ştefan
Alin)
„În cadrul orelor de Educaţie financiară am fost încântată
când colegii mei şi doamna învăţătoare au adus şi ne-au prezentat
colecţiile lor de bani vechi sau de bani din alte ţări, când am
desfăşurat diverse jocuri utilizând bancnote şi monede, când
am studiat banii cu ajutorul lupei şi am observat elementele de
siguranţă. Am scris o scrisoare adresată manualului Educaţie
financiară în care i-am mărturisit că aş dori să studiez şi anul
viitor acest opţional” (Miruna Lăzărescu)
„Mie îmi place Educaţia financiară pentru că mă bucur când descopăr
personalităţile ilustrate pe bancnote şi primesc informaţii despre acestea de la
doamna învăţătoare” (Florea Laura)
„Educaţia financiară este materia care mă învaţă cum să investesc banii şi
cum să gestionez afacerea atunci când voi fi om mare” (Vasile Claudiu)

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Suceava
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ
prof. Crina Ghergu - Grădinița nr. 11 Alba Iulia

director adjunct Svetlana Corotchi
Liceul Teoretic ,,Elimul Nou” Chișinău
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Educaţie financiară prin joc, la clasa I!
În anul şcolar 2015-2016, am învăţat despre bani, prin intermediul manualului
,,Educaţie financiară prin joc”- autoare d-na Ligia Georgescu-Goloşoiu.
Copiii au fost foarte încântaţi de toate activităţile desfăşurate. La
început, am învăţat ce este trocul, cum s-a folosit în timpurile vechi.
Apoi, cu ajutorul fimuleţului “Povestea banilor”, am descoperit monedele şi
bancnotele din ţara noastră, dar şi cele din Uniunea Europeană şi Statele Unite
ale Americii. După ce ne-am familiarizat cu aceste noţiuni, prin diverse activităţi
(poveşti interactive, jocuri de rol: “De-a vânzătorul”, “La magazin”, activităţi practice
în cadrul cărora am confecţionat puşculiţe, rezolvarea problemelor de la finalul cărţii),
elevii clasei I C au înţeles ce sunt banii şi care este rolul lor, cum se câştigă şi, nu în
ultimul rând, cum se utilizează.
Tot în cadrul acestui proiect, în săptămâna Şcoala Altfel, am vizitat Banca Transilvania
din Baia Mare, unde elevii au putut vedea ce înseamnă o bancă, unde se pot depune
economiile oamenilor, s-au familiarizat cu Poştaşul Facturel, care îi ajută pe oameni să
plătească facturile şi bineînţeles au fost atraşi de seif, locul unde se păstrează banii
în siguranţă.
Prin toate aceste activităţi, elevii s-au familiarizat cu noţiuni importante, din
domeniul financiar, care îi vor ajuta mai târziu în viaţă. De asemenea, un punct forte
al acestui proiect a fost faptul că elevii au înţeles că banii se câştigă prin muncă şi de
aceea trebuie să aibă grijă cum îi cheltuie, cât economisesc şi cât pot dona.
Ideea de a implementa un astfel de proiect încă de la această vârstă a fost de bun
augur, deoarece elevii sunt învăţaţi să fie mult mai responsabili cu banii.
Iată câteva imagini din cadrul proiectului:
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