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Editorial

150 de ani de la înfiinţarea sistemului monetar naţional
Pentru toți românii, denumirea monedei naționale, LEU, este unul dintre lucrurile obișnuite ale
vieții cotidiene. Bunicii noștri o cunoșteau sub acest nume, părinții noștri la fel, iar noi, chiar și după
denominare, îi zicem tot “leu”.
Așadar, putem spune, cel mult, LEI NOI,
Atenție! Se spune LEU nu RON
față de LEII VECHI de dinainte de 2005, al căror
și cu atât mai puțin RONI, la plural, cum greșit
acronim era ROL, de la ROmanian Leu. Nu ar fi
citim uneori în presă ori auzim de la unul sau
păcat, ca din insuficientă cunoaștere sau comoditate,
altul și prea adesea, la televizor.
să schimbăm acum o tradiție multiseculară în
privința numelui monedei noastre?
RON este un acronim (prin care moneda
românească este codificată internațional,
Pentru că acest nume își are originea
după denominarea ei de acum 12 ani),
cândva la sfârşitul secolului al XVI-lea, când în
țările române începeau să circule taleri olandezi
care înseamnă ROmanian New leu,
- monede mari din argint de bună calitate, care
adică leul nou românesc.
aveau pe una din fețe reprezentarea heraldică a
unui leu rampant.
Acel taler-leu (botezat simplu de populație, leu) a
încetățenit într-o asemenea măsură numele românesc
al acestor monede, încât și după dispariția pieselor
olandeze din circulație, cursul de schimb al celorlalte
monede emise de alte țări, care circulau în piața
principatelor (de-a lungul timpului aceste monede au
devenit din ce în ce mai multe, ajungându-se la un
adevărat haos monetar) se făcea tot în lei, deveniți acum
monede fictive sau de calcul.

taler - leu olandez din 1637

Leul de calcul nu putea, însă, înlocui lipsa unei monede naţionale unice. În condițiile liberalizării
comerțului principatelor după 1830, intensificarea schimburilor economice a dus la creşterea cantităţii şi
diversităţii monedelor care circulau în Ţările Române. Conversia lor în lei de calcul se făcea în mod neunitar
în teritoriu, după bunul plac al zarafilor, care de multe ori, puneau în circulație monede străine depreciate,
schimbându-le cu cele care aveau valoare reală, înșelând populația, dar obținând câștiguri semnificative.
Încercări de introducere a unor monede divizionare, care să înlocuiască din circulaţie
numeroasele monede străine din metal comun, par să fi existat încă din 1835 în Moldova, în vremea
domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849) şi apoi, în Ţara Românească, în timpul stăpânirii lui Barbu
Ştirbei (1849-1853; 1854-1856).
Primele proiecte legislative au fost însă elaborate după unirea celor două principate, în timpul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Înfiinţarea monedei naţionale avea însă o însemnată
conotaţie politică, prin semnificaţia de independenţă pe care o presupune dreptul regalian de emisiune,
astfel încât toate cele trei încercări ale lui Cuza de a înființa un sistem monetar (1860, 1861 și 1864)
au fost blocate de situația de dependență politică a Principatelor Unite față de Imperiul Otoman.
Interesant de remarcat este faptul că moneda lui Cuza ar fi trebuit să poarte numele de român, nu
de leu și există chiar unele proiecte monetare pe care apare acest nume. După modelul sistemului
zecimal francez, românul, devenit ulterior romanat, urma să fie bătut din argint, cu greutatea de cinci
grame.
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Editorial

Medalie din aur emisă de
Banca Naţională a României
în 2007, după proiectul
monedei de 20 români
din timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza

Primele monede ale sistemului
monetar național românesc

Polul românesc din 1868, prima
piesă pe care apare numele
monedei naţionale românești

Prima monedă de 1 leu,
emisă în 1870

Strădaniile din timpul lui Alexandru Ioan Cuza s-au reluat
în chiar anul plecării acestuia de la domnie (1866), odată cu
urcarea pe tron a principelui Carol I. Deşi iniţial, în corespondenţa
diplomatică purtată cu Înalta Poartă în vederea recunoaşterii
noului domnitor, guvernul turc nu a permis acestuia nici să emită
monedă nici să confere decoraţii, în octombrie 1866, otomanii
revin asupra monedei, dar pun condiţia ca aceasta să fie marcată
cu un semn al imperiului (semiluna sau semiluna cu stelele). O
lună mai târziu, Constantinopolul renunţă la această pretenţie în
privinţa monedei divizionare din bronz.
Profitând de concesia turcilor, guvernul de la București
reformulează într-un nou proiect legea monetară din timpul lui
Cuza şi o supune aprobării parlamentului.
Astfel, pe 19 aprilie 1867 s-a promulgat Legea pentru
înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monetelor
naţionale, prin care s-a stabilit moneda românească, leul,
renunţarea la denumirea de romanat fiind motivată de faptul că
populaţia era deja obişnuită cu numele de leu.
Sistemul monetar trebuia sa cuprindă, conform legii, piese
din aur (20 lei, 10 lei şi 5 lei), argint (2 lei, 1 leu şi 50 bani) şi bronz
(10 bani, 5 bani, 2 bani şi 1 ban), urmând a se „fabrica şi emite
mai întâi moneta de aramă, de a căreia circulaţiune se simte
mai imediată necesitate”. Monedele din aur şi argint urmau a
se fabrica ulterior „îndată ce mijloacele financiare [ale statului
n.n.] vor permite”. Execuţia monedelor din cupru s-a comandat
imediat la monetăriile Watt & Co. şi Heaton din Birmingham,
primul transport cu monede ajungând la Bucureşti în februarie
1868, la scurt timp după ce a intrat în vigoare Legea monetară
(1/13 ianuarie).
Adoptând sistemul monetar bimetalist al Uniunii Latine
(convenţie încheiată în 1865 între Italia, Franţa, Belgia şi
Elveţia), pentru a da putere de circulație europeană monedei
românești, legea prevedea ca aceasta să aibă caracteristici
tehnice similare francului francez. Astfel, 1 leu era echivalentul
a 5 grame de argint cu puritatea de 835‰ sau a 322 miligrame
de aur cu puritatea de 900 ‰. Diviziunea se numea ban (după
denumirea unei alte monede tradiţionale care circulase în ţările
române încă din secolul al XIV-lea) şi era egală cu a suta parte
din leu.
Această lege, de la care s-a împlinit
în acest an un veac și jumătate,
reprezintă actul oficial de naștere
a monedei naționale românești
pe care o cunoaștem astăzi.

Cristian Ciornei, BNR
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Eveniment

OLIMPIADA MICILOR BANCHERI

EDIŢIA A IV-A

ORGANIZATORI: • Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
• Revista Cutezătorii
Investiţia făcută în educaţie este o investiţie
în viitorul vostru
Suntem parte dintr-un întreg și împreună putem face ca
lucrurile să se întâmple. Avem nevoie doar de entuziasm, spirit și
înclinatie antreprenorială și… nu în ultimul rând, de niște tineri
care au înțeles termeni ca: venituri, cheltuieli, dobândă, economisire,
donație, banca, finanțe și finanțare și că implicarea este esențială
dincolo de clasă pentru a duce educația la standarde înalte.
Școala este un factor cheie în dezvoltarea celor mici, iar munca
lor a fost premiată în cadrul Concursului Național Olimpiada
Micilor Bancheri, aflată anul acesta la ediția a IV-a în Calendarul
Activităților Extracurriculare CAEN al MEN.

Un proiect de succes…
În prezent, peste 96.000 de copii din toată țara studiază în
învățământul primar opţionalul Educație Financiară, în proiectul
demarat în urmă cu patru ani de Banca Națională a României în
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și sprijinit de instituții
financiare din România.
În data de 3 mai 2017, la Berlin, România a obținut un premiu
internațional de educație financiară. ,,Și noi ne considerăm o mică
părticică din acest premiu", declara coordonatoarea acestui proiect,
doamna Ligia Georgescu Goloșoiu, doctor în economie, președinta
Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație.
Olimpiada Micilor Bancheri este un proiect care încurajează
creativitatea și inovația, gândirea logico-matematică, dincolo de
verificarea cunoștințelor de educație financiară dobândite la clasă, cu
ajutorul manualelor de educație financiară puse la dispoziție, gratuit,
de către Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație.
Domnul Valentin Lazea, economistul șef al BNR, aprecia că acești elevi au ocazia prin intermediul
acestui proiect să învețe o materie la standarde internaționale.
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OLIMPIADA MICILOR BANCHERI

EDIŢIA A IV-A

O zi de neuitat…
5 Mai 2017- București, dimineață însorită. Cei mai buni 120 de elevi de clasa a III-a și a IV-a din țară
au avut ocazia să își demonstreze dibăcia și cunoștințele dobândite la opționalul de Educație Financiară.
Micuții și-au început ziua într-o atmosferă tensionată pentru unii, relaxată pentru alții, specifică
sălii de concurs, într-o ambianță cu totul nouă pentru ei- mediul universitar. Au avut de susținut
proba scrisă, o adevarată provocare pentru ei.
Ei au avut de rezolvat trei tipuri de subiecte:
• un subiect de atenție- monedă, schimb valutar și calcul matematic;
• un subiect antreprenorial, de analiză a veniturilor și cheltuielilor Dobândind, poți dărui;
• un subiect referitor la alegerea înțeleaptă "O intâlnire cu Îngerul Inspirației și al Soluționării
Problemelor".
Emoțiile și suspansul aflării rezultatelor de la finalul zilei nu i-au impiedicat pe elevi ca după
susținerea probei scrise să își recapete zâmbetul și să se bucure de
vizitele pe care le-au avut de făcut le sediile sponsorilor – MasterCard,
BRD și Alpha Bank. Au pus intrebări și au aflat răspunsuri la
curiozitățile avute…
,,Vă mulţumesc că vă uitați în viitor…Tehnologia face parte din
viețile noastre", spunea Cosmin Vladimirescu de la MasterCard, unul
dintre sponsorii evenimentului.

Fii bancher pentru o zi şi un premiu vei primi…
Ce poate fi mai frumos decât să fii copil și să retrăiești cu bucurie
momentele decernării premiilor în aula unei facultăți prestigioase?
Devotamentul, munca și implicarea au generat cele mai frumoase
rezultate pentru o serie de elevi din țară. Ei sunt niște exemple atât pentru
fiecare dintre noi, cât și pentru viitorii participanți la Olimpiada Micilor
Bancheri. Nu ne rămâne decât să îi felicităm pentru performanțe, pe ei
și pe profesorii lor și să le urăm mult succes în continuare. Îi puteți vedea
pe toți pe site-ul www.appe.ro şi www.cutezatorii.ro.
La Olimpiada Micilor Bancheri s-au acordat: 11 mentiuni, 3
premii (1,2,3), 2 premii de echipă și marele premiu. Ei sunt premianții:
Marele premiu - Mois Amalia Maria - Satu Mare
Premiul I - Miliţoiu Mihnea - Păuleşti, PH
Premiul II - Popescu Ingrid - Râmnicu Sărat
Premiul III - Drăghiciu Radu - Râmnicu Sărat
Premiul de echipă - Smart in banking Proiectul Caravana Financiară - Dughie Victor, Serindac
Andrei, Mîndru Ştefan - Vaslui
Premiul de echipă - pentru inovaţie în educaţie financiară Proiectul O poveste cu Profit - Clănţău David, Georgică Tudor,
Radache Narcis Victor, Stanciu Maria - Videle - Teleorman

Privim spre un viitor altfel…
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OLIMPIADA MICILOR BANCHERI

EDIŢIA A IV-A

Originaliate, creativitate sau multă muncă?
Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiţi care au fost principalele calităţi
ale participanţilor la olimpiadă vizualizând câteva din cele mai reuşite proiecte ale
micuţilor bancheri de azi, viitorii economişti.

Preocupările intense ale tuturor pentru educaţia
financiară sunt fundamentale pentru formarea unor elevi din ce în ce mai buni, iar
Olimpiada Micilor Bancheri este pentru toţi o provocare tot mai frumoasă cu fiecare an ce vine!
Doar bucuria este sentimentul care ne inundă chipul şi cu siguranţă ne vom aminti mereu de o zi
specială ca aceasta, dar şi că "Educaţia este paşaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparţine celor
care se pregătesc pentru ea de astăzi", aşa cum spunea Malcolm X.

Alături de copii şi dascăli au fost,
ca în fiecare an, sponsorii!
Premiile pentru cele 11 mențiuni ale copiilor câştigători şi ale dascălilor
au fost sponsorizate de către IDEA BANK.
Premii speciale s-au acordat atât elevilor, cât şi dascălilor coordonatori,
după cum urmează:
- Premiul Special pentru inovație în educaţie financiară s-a acordat
grupului de elevi de la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,, Vaslui, condus
de profesorul Cătălin Mândru, de către domnul Cosmin Vladimirescu –
director general MASTER CARD. Domnia sa a oferit acest premiu pentru
al treilea an consecutiv.
- Premiul Special pentru Smart in banking s-a acordat elevilor Şcolii
Gimnaziale nr. 2 Videle, judeţul Teleorman, profesor îndrumător Ioana
Pencea, de către domnul Ion Stan – vicepreşedinte executiv ALPHA BANK
Romania, instituţie care a dovedit încredere şi susţinere faţă de acest proiect
pentru al patrulea an consecutiv.
Mulţumim încă o dată tuturor celor care au făcut posibil ca acest
proiect să crească precum Făt Frumos din poveşti: Alpha Bank Romania,
Garanti Bank, Banca Transilvania, BRD, MasterCard, Dedeman, Idea
Bank şi Qzine. Mulţumim şi tuturor partenerilor media!

Emoţii, voie bună, bucuria împlinirii!
Ne revedem la ediţia a V-a!
Denisa Dascălu - Finzoom.ro & Echipa Cutezătorii
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Istorie bancară

Palatul BNR Cluj – un arc peste timp
Vara anului 1914, începuse pentru clujeni la fel ca oricare alta. Oricine putea să se bucure
de frumoasele spații verzi ale orașului, parcul mare te invita tot mai mult la plimbări sub umbra
răcoroasă a castanilor sau poate la o plimbare cu barca pe lacul de acolo. În gara din Cluj, un edificiu
important pentru urbea ardeleană, tot mai mulți oameni și tot mai multe mărfuri veneau sau plecau
de pe toată întinderea imperiului. Depozitele de mărfuri din jurul gării devenite neîncăpătoare au
trebuit mărite sau construite altele. În piețele orașului hoștezenii (comunitate de agricultori de la
periferia Clujului, renumiți pentru culturile de legume care aprovizionau orașul) vindeau primele
roade ale muncii de peste an. Negustorii, meșteșugarii, oameni de afaceri, industriași sau bancheri,
noile elite economice ale orașului se pregăteau pentru un concediu, departe de arșița orașului.
În Piața Matei Corvin, recent reconfigurată, asemeni unei piețe europene, în fața statuii ecvestre a
regelui născut în acest oraș, care de mai bine de un deceniu domina piața, se afla într-o fază avansată de
execuție Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank (Casa de Păstrare și Banca de Credit Cluj). În toamnă,
urma să se inaugureze noul sediu. Trecătorii erau atrași de silueta ușor conservatoare dar puțin rebelă a
clădirii edificată în noul curent al Art Nouveau-ului sau Secessionul vienez. Era o bancă mare, respectată
în toată Transilvania, care împlinise două decenii de la înființare. Cuprinderea Clujului în denumirea
băncii era un motiv de mândrie pentru locuitorii orașului. În centrul Clujului, erau numeroase alte
instituții de credit sau de asigurări, rezultat deopotrivă al investițiilor străine, dar și a tendințelor de
coagulare a capitalurilor din Transilvania. Chiar lângă bancă era impunătorul Palat Sebestyén, construit
de un magnat al orașului, un self made man creat în frumoșii ani ai Belle Epoque în Ardeal.
Clădirea devenea încetul cu încetul ceea ce-și doreau proprietarii. Sala ghișeelor urma să fie piesa
de rezistență a clădirii. Sala a fost decorată de unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai stilului
Secession, respectiv Miksa Róth, în colaborare cu artistul plastic Zsigmond Vajda. Despre primul
putem spune că era unul dintre cei mai importanți artiști sticlari din Europa. Cele două mozaicuri
din sala ghișeelor exprimă alegoric operațiunile principale ale unei bănci, respectiv economisirea și
creditarea, iar compoziția lucrărilor sugerează rigoare, prudență sau echilibru. Vitraliile aruncau
asupra sălii o lumină mirifică, care inspira căldură, prospețime și o
intimitate aproape familială, cu alte cuvinte încredere. Aurului îi era
adusă o adevărată odă. Deși nu s-a folosit mult aur, utilizarea lui într-o
armonie cromatică îl punea în evidență, coborându-l parcă dintr-o lumină
solară filtrată. Mozaicurile lui Roth și Vajda îmbinau motivele tradiționale
transilvane cu simbolistica și stilistica art nouveau-ului european. Roth, a
îmbinat acel tradiționalism al breslelor central europene în arta sticlei fără
a refuza curajul artistic al vremii.
Apariția băncilor de economii în Ungaria și
Transilvania nu a fost doar un act cu o semnificație
strict economică. A fost mai mult decât atât. După
cum au arătat evoluțiile economice din vestul
continentului, băncile de economii, prin capacitatea
lor de antrenare în circuitul financiar a resurselor
dinspre noile clase sociale emancipate economic,
au devenit un pilon important în politica țărilor
occidentale și în promovarea primelor forme de
guvernare democratică. Nu întâmplător, inițiatorii
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și liderii lor au fost elitele intelectuale ale națiunilor din Imperiului Austro-Ungar. Un mijloc de
promovare a forței și încrederii instituțiilor financiare era localizarea lor în
centrele marilor orașe, iar arhitectonica utiliza curentele și simbolistica ce
reflectau noile realități sociale și economice ale vremii.
Toate națiunile din Transilvania, la fel ca peste tot în imperiu, doreau
să se afirme, să-și afirme identitatea și să caute o formă de reprezentare și
promovare politică. Acest lucru nu era un lucru facil într-un sistem politic
anchilozat și ușor anacronic precum cel habsburgic. Tensiunile naționale
și sociale din Transilvania mocneau, iar uciderea lui Franz Ferdinand la
Sarajevo în 28 iunie a fost percepută diferit de către clujeni. Românii vedeau
în el o speranță în acordarea mult doritelor drepturi politice, proporțional
cu numărul mare de români din Transilvania, în timp ce maghiarii, dincolo
de empatia față de familia imperială, vedeau în succesorul la tronul imperial
un opozant a politicii maghiare în Ardeal. Totuși, nimeni nu se aștepta la
uraganul care urma să se abată asupra Europei.
Un război în butoiul cu pulbere al Balcanilor era previzibil, dar de o anvergură locală și cu un
final optimist. Deși Serbia părea a fi departe de Cluj, totuși luminile s-au stins în toată Europa, inclusiv
la Cluj iar tunurile au început să vorbească în locul rațiunii. Clopotele bisericilor aveau să fie topite și
transformate în instrumente ale morții. Oamenii aveau să piară cu miile în abatoarele de pe Frontul
Galițian sau Italian. Garniturile de tren nu mai aduceau bucurii oamenilor, ci îi duceau spre moarte.
Ca o sinistră ironie, în prima zi a lunii noiembrie, când la Cluj se
pomenesc morții, când oamenii urbei duc o lumânare la cimitir și rostesc o
litanie la crucile tăcute ale celor trecuți în veșnicie, în centrul orașului, sub un
corn al abundenței, funcționarii și clienții intrau în nou inaugurata bancă.
Zeul Mercur reprezentat pe clădire a luat însă vremelnic chipul mesagerului
spre tărâmul lui Hades. Stupii de albine și albinele, semne ale renașterii erau
poate un semn că tunurile vor tăcea și vor veni vremuri mai bune.

În secolul ce s-a scurs peste ea,
clădirea actuală a BNR din Cluj
a cunoscut și plânsul și jaful,
dar și speranța.
Astăzi, vitraliile lui Roth
ne aduc aminte că lumina aceea caldă
trebuie transpusă în afară,
printr-un credit acordat umanității
spre mai bine.

Septimiu Moga
Sucursala Regională Cluj a BNR
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,,De ce” şi nu ,,în ce” economisiţi, aceasta este întrebarea…
Una dintre întrebările pe care le primesc cel mai des este următoarea: ,,În contextul actual,
în ce ar trebui să își investească românii economiile?” E o întrebare care mă pune într-o situație
imposibilă. Pe de o parte, pentru că un răspuns este așteptat cu maxim interes, pe principiul ,,la câte
analize face omul ăsta, chiar ar trebui să știe”, iar pe de altă parte pentru că întrebarea, din păcate,
nu are sens formulată astfel.
În varianta în care aveţi
nişte bani puși deoparte,
prima întrebare ar trebui să fie
,,de ce, în ce scop?”,
deoarece răspunsul la această
întrebare este extrem de important
pentru deciziile ulterioare.

Sunt economii pentru vacanța verii următoare, pentru
situații neprevăzute sau pentru perioada după pensionare?
Cu cât perioada de utilizare a banilor este mai scurtă sau
mai incertă, posibilitatea transformării plasamentului
în numerar (cash) devine mai importantă, iar volatilitea
performanței plasamentului ar trebui să fie mai mică. Pentru
vacanța de peste un an nu veți plasa bani într-un teren, o
investiție nelichidă și care pe un interval atât de scurt devine
extrem de speculativă. De altfel, speculațiile financiare sau
imobiliare ar fi bine să fie făcute doar de specialiști.

O a doua întrebare cu care mă confrunt des este: ,,În ce ar trebui să îmi țin banii, în lei sau în
euro?” O astfel de întrebare pornește de la premiza profund greșită că oricare dintre noi se poate
angaja în speculații valutare. Este o abordare greșită din mai multe puncte de vedere. În primul rând,
așa cum am mai spus și cu alte ocazii, să anticipezi corect și constant evoluția cursului de schimb
este un obiectiv extrem de ambițios, dacă nu chiar imposibil. În al doilea rând, traderii care fac acest
lucru îl fac pe termen foarte scurt și în condițiile în care au acces instantaneu la piața valutară, deci
viteza de execuție este foarte ridicată, iar cotațiile obținute sunt extrem de competitive.
La niciuna dintre aceste caracteristici nu
are acces un investitor nesofisticat, deci o astfel de
abordare este extrem de riscantă și costisitoare.
Acesta este și motivul pentru care o parte dintre
investitorii instituționali preferă să se protejeze
prin anumite produse financiare care îi protejează
la variațiile de curs (hedging valutar), astfel încât
să dea mai multă predictibilitate veniturilor și
costurilor viitoare. Deci obiectivul simplu în cazul
hedging-ului nu este profit din fluctuații de curs,
ci pur și simplu predictibilitatea care va evita
surprizele în situațiile financiare de la sfârșit de an.

Dar cum poate un investitor nesofisticat
să facă “hedging valutar” pe economiile sale?
Foarte simplu. Economisind în moneda
în care urmează să facă cheltuielile.
De exemplu, dacă economisiți pentru
achiziționarea unui automobil, atunci veți
economisi în valuta în care este prețuit acesta.
În felul acesta, valoarea cursului
de la momentul achiziției efective
își pierde din relevanță.

Înainte de a face o trecere în revistă a
principalelor oportunități de plasare a investițiilor mai trebuie stabilită o variabilă extrem de
importantă, care trebuie luată în considerare: riscul pe care vreți să vi-l asumați. Legea fundamentală
piețelor financiare este aceea că veniturile obținute sunt în corelație directă cu riscul pe care vi-l
asumați. Eventuale câștiguri mari presupun asumarea de riscuri mari, după cum asumarea de riscuri
scăzute va duce cel mai probabil la câștiguri scăzute. Iar când vine vorba de investiții cu risc mediu
și ridicat, regula după care eu unul mă ghidez este dură, dar foarte înțeleaptă: ,,investește doar suma
pe care îți permiți să o pierzi”. Și acum, să vedem variantele, în ordinea profilului de risc.
Cash-ul și depozitele bancare sunt varianta cea mai lichidă de economisire, fiind o alternativă
pentru cei care economisesc pe termen scurt sau pentru cei care, indiferent de orizontul de timp,
sunt foarte conservatori. Desigur, la un profil de risc atât de scăzut și randamentele vor fi tot scăzute.
Dar nu trebuie să uităm că ele trebuie judecate în termeni relativi. O dobândă nominală de 2% într-un
context de inflație negativă de -1% înseamnă o dobândă reală de 3%. Investiția în obligațiuni presupune
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deja asumarea unui orizont de timp. Desigur că puteți la nevoie să le vindeți înainte de maturitate, dar
asta înseamnă deja asumarea unui risc de piață. Cu alte cuvinte ca prețul obligațiunii, similar prețului
unei acțiuni, să crească sau să scada în raport cu prețul achiziției. Calea cea mai sigură de a evita acest
risc este corelarea maturității obligațiunii cu momentul în care aveți nevoie de bani.
O soluție alternativă este investirea într-un fond de investiții în obligațiuni având avantajul că
puteți ieși ușor din el, că are un portofoliu diversificat și că vă oferă un profil de risc deobicei scăzut. Pe de
altă parte, dezavantajul este legat de marcarea (evaluarea) permanentă la piață, care oferă posibilitatea
teoretică de a ieși în pierdere, și plata comisioanelor de administrare, care sunt însă parțial compensate
de economiile de scara pe care le poate furniza un fond în comparație cu o tranzacționare individuală.
Investiția directă în acţiuni presupune deja acceptarea unei clase de risc net superioare şi o
abordare sofisticată. Achiziţia ar trebui să fie rezultatul unui proces de analiză şi evaluare, urmată
după achiziţie de monitorizarea permanentă a evoluţiei emitentului. Cu cât investitorii sunt mai
puţin sofisticaţi şi au tendinţa să urmeze ,,turma”, cu atât sunt mai mari şansele să ajungă prea târziu
la masă cu bogaţii. O zicală spune cu mult tâlc ,,atunci când frizerul începe să îţi sugereze ce acţiuni
să cumperi, este un semnal clar că e timpul să vinzi”. Investiţiile în acţiuni dau rezultate mai ales dacă
sunt făcute la preţul corect şi ţinute apoi pe termen lung, deşi merită subliniat că cei care s-au speriat
şi au vândut în mijlocul crizei, degeaba au ţinut acţiunile pe termen lung. Erau probabil mai câştigaţi
dacă investeau în obligaţiuni.
Apetitul de risc mai ridicat şi lipsa de pricepere sau de timp pentru o administrare eficientă a
acţiunilor poate fi rezolvată prin investirea într-un fond de acţiuni sau diversificat (obligaţiuni, acţiuni
etc.) prin care, în schimbul plăţii unui comision, deciziile sunt delegate unui manager de portofoliu.
Comisioanele relativ mai mari şi volatilitatea pieţelor necesită un orizont de investire mai ridicat, nervi
de oţel precum şi asumarea riscului de a pierde o parte din bani. Ca în cazul oricărui fond de investiţii,
avantajele sunt legate de flexibilitatea sumelor şi a momentului investirii sau retragerii banilor.
În fine, fondurile de pensii oferă o oportunitate din păcate încă subestimată. Chiar
dacă în esenţă funcţionează exact ca nişte fonduri de investiţii, au câteva caracteristici care
le individualizează. În primul rând, beneficiază de anumite facilităţi fiscale unice, pe care
fondurile de investiţii nu le au şi care sunt de natură să vă crească profitabilitatea investiţiei. În
al doilea rând, sunt vehicule la care în mod legal poate contribui şi angajatorul dumneavoastră,
beneficiind şi el de o anumită deductibilitate fiscală. Spre deosebire de fondurile de investiţii,
banii vor putea fi accesaţi doar la pensionare. Eu îl consider ca un factor de ,,disciplinare” care
mă obligă să folosesc banii de pensie pentru pensie şi nu pentru altceva. Dacă îl priviţi ca pe un
dezavantaj, probabil că economiile nu sunt (doar) pentru pensie şi ar trebui să vă orientaţi mai
degrabă spre un fond de investiţii din care puteţi ieşi oricând.
Investiţiile imobiliare sunt ,,investiţii” doar dacă le faceţi pe termen lung, caz în care
situaţia este similară până la un punct cu achiziţia unei obligaţiuni care vă oferă o dobândă sub
forma chiriei. Dar, atenţie, ,,dobânda” este variabilă în funcţie de mersul pieţei chiriilor, iar în
momentul vânzării vă supuneţi riscului de piaţă, a unei pieţe care poate fi foarte volatilă. Ca să
nu mai vorbim de sumele mari de care aveţi nevoie pentru astfel de investiţii.
În sfârşit, investiţiile în aur ar trebui făcute doar ca o sursă suplimentară de diversificare
a investiţiilor, mai ales dacă cele deja făcute sunt în active foarte volatile. Deci nu ca o investiţie
în care îmi pun toate economiile, ci mai degrabă ca o poliţă de asigurare. Într-un moment de
criză majoră, în care valoarea majorităţii investiţiilor mele scade, am măcar acest activ a cărui
valoare deobicei, în situaţii de criză, performează în sens opus. Atenţie însă la costurile de
tranzacţionare, care pot fi foarte mari.
Am să concluzionez reamintindu-vă că primul pas este să vă întrebaţi în ce scop investiţi.
Apoi, în funcţie de răspuns, de cunoştinţele pe care le aveţi şi de atitudinea faţă de risc, puteţi
decide asupra coşului de investiţii care vă dă cea mai mare satisfacţie. Şi nu uitaţi: nu puneţi
toate “ouăle” în acelaşi coş.

Radu Crăciun
Director General BCR Pensii
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Ce este franşiza?
În activitatea zilnică,
sunt deseori greșit folosiți
cei doi termeni
„franciza” și „franşiza”
care sunt două noțiuni
juridice total diferite.

Franciza este operațiunea care îmbracă forma
unui contract prin care o persoană numită francizor îi acordă
unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat, dreptul de
exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială
sau intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a
anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei
francize implică plata unei taxe de intrare în sistem, precum și a
unor redevențe anuale, de regulă, sub forma unui procent din cifra
de afaceri (sursa: Wikipedia).

Franșiza este acea parte din valoarea daunei pe care o suportă asiguratul și poate fi stabilită
de către societatea de asigurare ca valoare fixă ori ca procent din suma asigurată sau din valoarea
daunei pe care nu o despăgubeşte asigurătorul şi pentru care asiguratul rămâne propriul său
asigurător. Franșiza se stabilește și se consemnează în polița de asigurare în aceeași valută ca și
suma asigurată. Franșiza poate fi stabilită și în funcție de numărul evenimentelor produse pe timpul
derulării contractului de asigurare (exemplu: prima daună = franșiză 0; a doua daună = franșiză 100
Euro din valoarea daunei; a treia daună = franșiză 200 Euro din valoarea daunei).
Noțiunea de franșiză este folosită în domeniul asigurărilor, iar definiția ei o regăsim în Legea nr.
136/1995 privind asigurările și reasigurările din România, cu modificările și completările ulterioare.
Față de noţiunea de franşiză mai trebuie avut în vedere şi dispoziţiile Art. 2217 alin. (2) Cod
Civil, care prevăd că în contractul de asigurare poate fi stipulată o clauză conform căreia asiguratul
rămâne propriul său asigurător pentru o franşiză în privinţa căreia asigurătorul nu este obligat să
plătească despăgubiri.
În lege nu sunt prevăzute limite minime sau maxime ale franşizei, aceasta rămânând la
înţelegerea părţilor contractante.
Franșizele pot fi de două tipuri: atinsă și deductibilă.

Franșiza atinsă este valoarea ce va fi suportată de către asigurat în cazul în care dauna nu
depășeste o anumita valoare (exemplu: franșiza de 500 Euro - dacă valoarea reparației este mai mică
sau egală cu 500 Euro, asiguratul nu va beneficia de despăgubire, în schimb, dacă valoarea reparației
depășește 500 Euro, asiguratul va fi despăgubit integral).
Franșiza deductibilă este suma de bani ce va fi suportată de asigurat, indiferent de valoarea

daunei. Din aceasta rezultă faptul că din orice despăgubire se va scădea valoarea franșizei.
Franşizele pot fi stabilite:
• ca o valoare fixă, care se va aplica la fiecare daună în parte;
• ca procent din suma asigurată, se va aplica la fiecare daună în parte;
• ca procent din valoarea fiecărei daune.

Franşiza are următoarele funcţii:
• încurajează măsurile de control al riscului;
• reduce cheltuielile efectuate de asigurător în legătură cu despăgubirea;
• reduce nivelul primei de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească, deci contractul
este mai „ieftin”.
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Nu toate contractele de asigurare au inclusă franșiza, aceasta fiind o opțiune ce poate fi stabilită
de către părțile semnatare ale contractului. Pot exista contracte de asigurare fără franșiză însă prima
de asigurare plătită va avea o valoare mai mare. Franşiza are un rol important în stabilirea primei de
asigurare, fiind un element de baza în această acţiune.
Fransiza a fost inclusă în contractul de asigurare ca și element de prevenție, deoarece îl face
pe asigurat să fie mai precaut în acțiunile sale, fiind conștient de faptul că, în cazul unei daune
asiguratorul nu va despăgubi întreg prejudiciu, parte din daună (conform franșizei stabilite) fiind
suportată de către asigurat.
Sub altă formă spus, la producerea riscului asigurat, asigurătorul nu acoperă întreaga pagubă,
ci numai până la concurenţa franşizei.
Nu este obligatoriu ca la orice eveniment suma asigurată să fie egală cu valoarea daunei. Pentru
a putea păstra o acoperire a riscurilor constantă, asiguratul poate reîntregi suma asigurată pentru
perioada rămasă din contract, pentru aceasta plătindu-se o primă suplimentară calculată în funcție
de mărimea daunei suferite ce a stat la baza reducerii sumei asigurate.
Trebuie acordată o atenție deosebită franşizelor stabilite în polițele de asigurare CASCO.
Diferența dintre un procent din suma asigurată și un procent din valoarea daunei este foarte mare.
Recomandat este acceptarea unui procent din valoarea daunei, deoarece în cazul unui accident cu
prejudicii de valoare mică, asiguratorul care a optat pentru procent din valoarea asigurării sau sumă
fixă, riscă să plătească cea mai mare parte a daunei.

Pentru exemplificare vom prezenta două situații:

A. Procent din suma asigurată (SA)

Suma asigurată (SA): 10.000 euro
Franşiza la avarie: 2% din suma asigurată (adica 200 euro).
În cazul unei daune în valoare de 500 euro, asiguratorul va plăti 300 euro, iar
asiguratul 200 euro.
În cazul unei daune în valoare de 100 euro, asiguratorul nu va plăti nimic, asiguratul
plătind 100 euro.

B. Procent din valoarea daunei

Suma asigurată: 10.000 euro
Franşiza la avarie: 2% din valoarea daunei
În cazul unei daune în valoare de 500 euro, asiguratorul va plăti 490 euro, iar
asiguratul 10 euro.
În cazul unei daune în valoare de 100 euro, asiguratorul va plăti 98 euro, iar
asiguratul 2 euro.
Franşiza pentru daună totală a unui autoturism poate ajunge și la 10% din suma
asigurată (SA). În cazul în care autoturismul este declarat daună totală, urmare a
producerii unui eveniment asigurat, iar asigurarea auto facultativă ce o deține asiguratul
este pentru o SA de 10.000 euro, societatea de asigurări va plăti doar 9.000 euro.
Important de reținut este faptul că în toate cazurile, asigurătorul va despăgubi
contravaloarea daunei, mai puțin franșiza aplicabilă și, posibil, ratele ce au mai rămas de
plată la poliță.

Dan Chitic,
Autoritatea de Supraveghere Financiară
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Câteva detalii despre dobânzile bancare (II)
În numărul 15 al revistei, am prezentat unele
aspecte referitoare la ratele dobânzii oferite de instituţiile
de credit pentru depozitele bancare. În acest număr vom
discuta despre ratele dobânzii pe care instituţiile de credit
le practică pentru creditele acordate.
La contractarea unui credit, băncile solicită
clienţilor să ramburseze creditul într-o anumită
perioadă de timp, agreată împreună cu clientul.
Acesta rambursează periodic băncii o parte din
credit plus dobânda aferentă, astfel încât
până la finalul perioadei de timp stabilite în
contract, tot creditul este rambursat,
împreună cu dobânda percepută de bancă.
Pentru aceasta, băncile oferă clienţilor două posibilităţi de rambursare a creditului:

a. rambursare prin rate lunare de plată descrescătoare, formate din:

- o sumă fixă lunară de plată, reprezentând partea de rambursat din credit egală cu
valoarea creditului împărţită la numărul de plăţi lunare egale,
- o sumă variabilă descrescătoare, reprezentând dobânda percepută de bancă, aplicată la
soldul rămas de rambursat.

b. rambursare prin rate lunare de plată egale, formate din:

- o sumă variabilă crescătoare, reprezentând partea de rambursat din credit
- o sumă variabilă descrescătoare, reprezentând dobânda percepută de bancă, aplicată la
soldul rămas de rambursat.
Pentru a înţelege mai bine cele două modalităţi de rambursare, prezentăm un exemplu concret.
Presupunem că dorim să împrumutăm de la o bancă 12 000 lei cu rata dobânzii de 10%/an, pe
care urmează să îi rambursăm în 2 ani.

a. În primul caz, rambursăm creditul plătind rate lunare totale (capitalul plus dobânda)
descrescătoare, formate din:
- o sumă fixă, egală cu valoarea creditului împărţită la numărul de perioade de rambursare
(24 luni): rata de capital = 12 000/24 = 500 lei
- o sumă variabilă, reprezentând dobânda percepută de bancă aplicată la soldul rămas de
rambursat în luna respectivă (utilizăm formula de calcul a dobânzii prezentată în numărul 15 al revistei):

dobânda =

valoarea creditului × rata dobânzii × numărul de zile din lună
100 × numărul de zile dintr-un an
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Pentru simplificare, considerăm luna de 30 de zile, iar anul de 360 de zile.
Pentru prima lună, dobânda este:

dobânda 1 =

12000 lei × 10 × 30 zile
= 100 lei
100 × 360 zile

În total, rata de rambursat în prima lună este: 500 lei + 100 lei = 600 lei.
În luna a doua, rata dobânzii se aplică la soldul rămas, respectiv la 12 000 lei, soldul iniţial al
creditului, din care scădem cei 500 lei rambursaţi luna precedentă (rezultă un sold de 11 500 lei):

dobânda 2 =

11500 lei × 10 × 30 zile
100 × 360 zile

= 95,83 lei

Astfel, suma de plată în a doua lună este: 500 lei + 95.83 lei = 595,83 lei.
Continuând calculele, în cea de-a 24 lună (ultima lună) suma de plată este 504,17 lei, din care
dobânda este de 4,17 lei. În total, în cele 24 de luni în care rambursează creditul, debitorul plăteşte o
dobândă totală în valoare de 1 250 lei pentru cei 12 000 lei împrumutaţi.

b. În al doilea caz, plătim rate lunare totale (capitalul de rambursat plus dobânda) egale,
formate din:
- o sumă variabilă crescătoare, reprezentând partea de rambursat din credit
- o sumă variabilă descrescătoare, reprezentând dobânda percepută de bancă, aplicată la
soldul rămas de rambursat.
Pentru a calcula valoarea de rambursat, utilizăm o funcţie matematică denumită funcţia
payment (PMT), în aparenţă complicată, însă care se regăseşte în orice aplicaţie tip foaie de calcul,
cum ar fi aplicaţia Excel din suita Microsoft Office:
				PMT (rate;Nper;Pv;Fv;Type), unde:
rate = rata dobânzii pe numărul de perioade de plată din cursul unui an (în cazul nostru 10%/
an cu plata lunar: 10/100/12)
Nper = numărul de perioade de plată a creditului (în cazul nostru 24 de luni)
Pv = valoarea prezentă, respectiv valoarea din prezent a tuturor rambursărilor viitoare (în
cazul nostru este egală cu valoarea creditului de 12 000 lei)
Fv = valoarea la finalul plăţilor (în cazul nostru este zero şi, în acest caz, se omite)
Type = valoare logică, având valoarea 1 dacă plata se face la începutul perioadei, sau 0 dacă
plata se face la sfârşitul perioadei (în cazul nostru este 0 şi, în acest caz, se omite).
Astfel, aplicând funcţia payment pentru creditul nostru obţinem:
		
				PMT(10/100/12;24;12000) = 553,74 lei lunar
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Pentru a analiza evoluţia soldului creditului, putem descompune suma de 553,74 lei în rată de
capital şi rată de dobândă, calculând dobânda la soldul rămas de rambursat la sfârşitul fiecărei luni.
Astfel, în prima lună dobânda de plată este

dobânda 1 =

12000 lei × 10 × 30 zile
= 100 lei
100 × 360 zile

iar rata de capital este 553,74-100 = 453,74 lei. În fiecare lună, valoarea dobânzii de plătit scade
(deoarece rata dobânzii se aplică la un sold mai mic), iar suma de rambursat creşte, astfel că, în
ultima lună, suma de plată (în valoare de 553,74 lei) va fi formată din suma de rambursat, în valoare
de 549,16 lei şi dobânda de plătit, în valoare de 4,58 lei. În total, în cele 24 de luni în care rambursează
creditul, debitorul plăteşte o dobândă totală în valoare de 1 289 lei pentru cei 12 000 lei împrumutaţi.
Analizând cele două cazuri prezentate, observăm următoarele:
- în cazul a) valoarea împrumutului rămas de rambursat scade în mod constant de la început
pană la final. În cazul b) valoarea împrumutului rămas de rambursat scade mai încet în primele luni
şi mai accentuat în ultimele luni; în schimb, plătim mai multă dobândă în primele luni şi mai puţină
spre finalul perioadei de rambursat;
- în cazul a) se plăteşte în total o dobândă mai mică decât în cazul b). Astfel, în cazul a) valoarea
totală a dobânzilor plătite este de 1 250 lei, iar în cazul b) valoarea totală a dobânzilor plătite este de
1 289 lei. De menţionat că diferenţa dintre valoarea totală a dobânzilor plătite în cele două cazuri este
cu atât mai mare, cu cât suma împrumutată şi perioada de rambursare sunt mai mari. De exemplu,
pentru un credit în valoare de 120 000 lei contractat pe o perioadă de 20 de ani cu rata dobânzii de
5%/an, valoarea totală a dobânzilor plătite în cazul a) este de 60 250 lei, în timp ce valoarea totală a
dobânzilor plătite în cazul b) este de 70 068 lei (diferenţă de aproape 10 000 lei, reprezentând 8,2%
din valoarea creditului);
- în cazul a) prima rată de plată, în valoare de 600 lei, este cu 46,26 lei mai mare decât prima
rată de plată în cazul b), în valoare de 553,74 lei. Din această cauză, banca va solicita ca împrumutatul
să facă dovada unor veniturile lunare mai mari în cazul a) decât în cazul b), pentru a putea acoperi
rata lunară mai mare.
Concluziile care se pot desprinde din analiza acestor situaţii sunt următoarele:
- analizaţi cu atenţie ofertele de creditare ale instituţiilor de credit şi alegeţi produsul de creditare
potrivit, luând în considerare nu doar caracteristicile creditului, ci şi intenţiile din viitor cu privire
la credit. De exemplu, dacă vom dori să rambursăm anticipat, undeva în viitor, creditul sau o parte
din el, este mai indicat să alegem varianta a) (rate lunare descrescătoare). După cum am menţionat,
în cazul b) (rate lunare egale) în prima parte a duratei de viaţă a creditului se plăteşte mai multă
dobândă şi se rambursează mai puţin capital;
- în măsura în care veniturile vă permit, alegeţi rate lunare descrescătoare, pentru că veţi plăti în
total băncii mai puţină dobândă; totuşi nu vă împrumutaţi la limita maximă de îndatorare (valoarea
maximă a ratei lunare de plată pentru un anumit nivel al veniturilor personale); nu se ştie în viitor
cum vor evolua veniturile personale sau caracteristicile variabile ale creditului (rata dobânzii - în cazul
creditelor cu dobândă variabilă, cursul de schimb - în cazul împrumuturilor în monedă străină etc).

Dumitru Pîrvu, BNR
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Proiecte premiate

,,Investeşte inteligent”
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău
clasa a III-a, prof. Mirela Spiţa
,,Economii pentru bucurii”
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Drăgan” Bacău
clasa a IV-a, prof. Lidia Sabău

,,La pas prin ţara bancherilor”
Şcoala ,,Little Genius” Bucureşti
clasa a IV-a, prof. Camelia Vasile
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Proiecte premiate

,,Micii antreprenori”
Şcoala Gimnazială ,,George Emil Palade” Buzău
clasa a III-a, înv. Doina Luiza Jalbă
,,Prima mea afacere”
Liceul Tehnologic ,,Constantin Cantacuzino”
Băicoi, Prahova, clasa a III-a,
prof. Carmen Petre, prof. Maria Furtună

,,Micii antreprenori”
Şcoala Gimnazială nr. 1, Râmnicu Sărat, Buzău
prof. Lucia Cernea

,,Povestea unui proiect de finanţare”
Liceul Tehnologic ,,Petru Maior” Reghin
clasa a III-a, prof. Elena Melania Platon

Proiecte premiate
Premiul de echipă - Smart in banking Proiectul ,,Caravana financiară”,
sponsor MASTER CARD
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Vaslui
clasa a III-a, înv. Cătălin-Emil Mîndru

Premiul de echipă - pentru inovaţie în
educaţie financiară - Proiectul ,,O poveste cu
profit”, sponsor ALPHA BANK
Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle, Teleorman
prof. Ioana Pencea

În anul 2017,
MasterCard a organizat
pentru al doilea an consecutiv
,,the Bank of the Year’’
cu scopul recunoaşterii
excelenţei în sistemul
financiar - bancar din România.
Doamna Ligia Georgescu –
Goloşoiu a fost onorată să
înmâneze BCR distincţia
„cea mai activă instituţie de
credit în educaţie financiară”.
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