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Dragi Cititori,
Trăim într-o epocă în care educația financiară, cea
care are legătură cu înțelegerea circuitului banilor în
societate și cu modalitățile de gestionare și economisire,
ne poate face viața mai ușoară și ne ajută să luăm decizii
mai bune în legătură cu administrarea banilor.
De aceea, vă propunem să facem acum o
incursiune în lumea instrumentelor prin care se
„dresează” finanțele, pentru a dezvălui o parte din
misterele ce planează asupra acestui domeniu și pentru
a înțelege mai bine cum funcționează.

Una dintre primele forme de educație
financiară pentru tânăra generație
începe odată cu prima pușculiță.
Chiar dacă este privită mai mult ca o
jucărie, pușculița este un instrument
important prin intermediul căruia
copiii învață cum să își gestioneze
bănuții și cum să economisească.

Istoria pușculiței nu este recentă. De altfel, i-am putea urmări începuturile undeva prin secolul
al VII-lea. În forma actuală, pușculița este asociată cu imaginea unui animal, de obicei un purceluș,
însă, această asociere a venit dintr-o pură întâmplare lingvistică.
În vremurile trecute, unul dintre materialele folosite pentru a realiza diferite obiecte, era un
soi de lut, numit pygg (cuvânt provenit din limba engleză veche). Din acesta, erau confecționate niște
recipiente specifice în care oamenii depozitau bani. Am putea spune că reprezenta un fel de precursor
al depozitelor bancare, într-o epocă în care băncile, așa cum sunt cunoscute în epoca modernă, încă
nu existau. În timp, însă, s-a creat o confuzie de pleiunție și semnificație între pygg (lut) și piggy
(purceluș), care a dus la ceea ce este azi cunoscut ca fiind ,,the piggy bank” (pușculița).
Cardul de debit este chiar
un obiect magic, am putea
spune, pentru că spre
deosebire de pușculița
tradițională, dacă folosim
cardul pentru a ne cumpăra
o minge, spre exemplu,
o parte din prețul mingii
se întoarce pe card.

Pe măsură ce societatea evoluează și pușculița capătă în timp
noi dimensiuni. Spre exemplu, să ne gândim că vrem să ne cumpărăm
o bicicletă nouă, o carte sau un ghiozdan din banii economisiți de
noi. În loc să strângem banii într-o pușculiță tradițională, i-am
putea pune pe un card din plastic, pe care părinții l-ar administra,
dar care ar putea fi personalizat cu numele nostru și pe care l-am
putea utiliza ori de câte ori avem nevoie, atunci când părinții nu
sunt cu noi. La noi, la Garanti Bank, există o limită de vârstă pentru
a putea utiliza aceste carduri de plastic, denumite carduri de debit
și anume, 14 ani.

Vă amintiți povestea lui Pinocchio, care a îngropat câteva monede pe Câmpul Dorințelor pentru
a le multiplica? Dar știm cu toții că nu s-a întâmplat așa și că nu s-au înmulțit și a rămas fără ele. În
schimb, pe cardul de debit nu se va întâmpla astfel, banii sunt în siguranță, pentru că doar noi avem
acces la ei, printr-un cod pin, o parolă să-i zicem, formată din 4 cifre.
Întocmai precum primul pas făcut, prima plimbare cu bicicleta, primele cuvinte scrise și
administrarea finanțelor personale este o lecție cu un rol important în educația noastră, deci să fim
atenți la toate informațiile care au legătură cu acest domeniu.
Viitorul nostru este în strânsă legătură cu modalitatea de gestionare a banilor. Trebuie să fim în
permanență informați și atenți.
Noi, în calitate de bancă, ne dorim să ne implicăm în acest proces educațional complex și să vă
oferim toate informațiile de care aveți nevoie pentru ca atunci când veți ajunge adulți să nu mai aveți
enigme în ceea ce privește banii.
Vă dorim mult succes în toate proiectele școlare și pe curând!

Echipa Garanti Bank
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Educaţie pentru sănătate

Sănătate şi responsabilitate financiară
Obiceiurile sănătoase pot ajuta la obținerea
unui standard ridicat de viață, inclusiv din
perspectiva resurselor financiare.
Cea mai bătrână persoană din lume a avut
117 ani. Și noi putem trăi la fel de mult,
datorită medicinei moderne.
Dar, pentru a avea grijă de corpul nostru,
trebuie să investim în el, iar pentru aceasta,
avem nevoie să fim responsabili financiar.
Care este legătura dintre sănătate și piața financiară? Dacă sănătatea corpului nostru nu reprezintă
prima investiție, vom cheltui mai mult după aceea cu doctorii, medicamentele și tratamentele. Vom
pierde bani în timpul în care nu muncim pentru că suntem bolnavi. Vom pierde din beneficiile pe care
ni le pot aduce în timp banii (dobânda sau profitul din investiții, contribuția la sistemul de pensii private
ș.a.). Pentru a putea fi responsabili financiari și a putea planifica atent bugetul, obiceiurile sănătoase
trebuie să facă parte din viața noastră – corpul nostru și portofelul ne vor mulțumi.

Haideți să vedem cum putem să ne protejăm viitorul.
1. Mănâncă colorat!

Curcubeul dat de varietatea de culoare a fructelor și a legumelor, împreună cu proteinele (carne
și pește), grăsimile sănătoase (așa cum sunt cele din nuci și semințe) și cerealele sunt cele care asigură
sănătatea. Mănâncă sănătos și va fi mai ieftin decât dacă te duci la fast-food sau restaurant.

2. Ține socoteala cheltuielilor!

Responsabilitatea financiară te va ajuta să cheltuiești mai puțin, să mănânci mai sănătos, să faci
mișcare, să nu cheltui pentru obiceiuri nesănătoase (snacksuri, băuturi dulci, fast food ș.a.). Ține o
evidență a veniturilor și cheltuielilor tale și vei fi obligat să gândești înainte de a cheltui banii.

3. Fă sport!

Mișcarea fizică este esențială nu numai pentru sănătatea corpului, dar și pentru sănătatea minții.
Cel puțin o oră de mișcare pe zi – joaca în parc, mersul pe bicicletă, alergare sau badminton, jocul cu
zăpadă – nu te va costa nimic și chiar te va ajuta să economisești (mișcarea te ține departe de doctor).

4. Nu te apuca de fumat!

Fumatul este unul dintre cele mai nesănătoase obiceiuri, care poate conduce la afecțiuni ale inimii,
cancer, îți deteriorează pielea și părul, îți scurtează viața. În plus, costul ridicat al acestui obicei îți
afectează serios bugetul. De ce să nu faci altceva cu banii aceștia?

5. Dormi suficient!

Cu o doză de somn de minimum 9 ore, corpul și creierul se odihnesc și odată cu ele și portofelul.
Un somn sănătos este important pentru sistemul imunitar și pentru o minte ascuțită, în timp ce lipsa
somnului te face nervos, neatent, expus riscului de a pierde bani.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Educaţie pentru sănătate

Vorbește cu familia ta
despre aceste sfaturi.
Familia te va ajuta și
va fi alături de tine.

Un ajutor pentru menținerea
stării de sănătate este și produsul
financiar construit pentru protecție –

asigurarea de sănătate.

Asigurarea nu te protejează
împotriva bolii sau accidentelor, acestea
sunt imprevizibile și doar tu poți fi
atent să scazi riscul apariției unor astfel
de incidente. Dar asigurarea te poate
ajuta să beneficiezi de tratament în
centre medicale de top fără cheltuieli
suplimentare. Practic, asigurarea
protejează financiar în cazul producerii
riscului. Dacă ești responsabil financiar,
o asigurare de sănătate te va ajuta atât
la obținerea celor mai bune tratamente,
cât și la păstrarea bugetului familiei.
Asigurarea de sănătate acoperă
integral sau o parte din cheltuielile
generate de un accident sau o
îmbolnăvire: cheltuielile cu doctorii, medicamentele, intervenția de urgență, transportul către o unitate
medicală, cheltuieli spitalicești sau tratamente de recuperare. În funcție de opțiunile cuprinse în
asigurare, aceasta poate oferi și posibilitatea efectuării de controale medicale preventive sau accesul la
consiliere medicală pentru găsirea celui mai bun tratament.
Totuși, responsabilitatea financiară înseamnă că nu poți lăsa totul în grija asigurării. În primul
rând, chiar noi trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Sunt riscuri de care ne putem proteja
singuri, așa cum ar fi riscul de a aluneca și a ne răni dacă alergăm pe marginea unui bazin de înot sau
riscul de a răci dacă nu ne îmbrăcăm gros iarna.
În al doilea rând, după ce am luat măsurile de precauție noi înșine, putem alege o asigurare, dar
înainte de a o cumpăra vom fi atenți la ce cumpărăm. Trebuie să ne facem un calcul al bugetului – nu
cumpărăm produse pe care să nu ni le putem permite sau care să ne îndatoreze peste măsură. Trebuie
să ne analizăm nevoile – de ce am cumpăra o asigurare împotriva riscurilor provocate de practicarea
scufundărilor dacă nu facem o astfel de activitate? Apoi, după ce cunoaștem ce vrem, citim cu atenție
contractul de asigurare. Acesta trebuie să corespundă nevoii de asigurare și posibilităților financiare.

Abia acum putem spune că am avut grijă de sănătatea noastră!
dr. Alexandra Ioana Bontaș
Autoritatea de Supraveghere Financiară
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Spiritualitate

Despre valoare şi credinţă
De fiecare dată când vizităm o țară occidentală, suntem uimiți de catedralele monumentale, de
la Viena, Paris, Roma, Praga, Köln, Milano sau altele. Au rămas peste timp simboluri ale credinței
și ale unor oameni care au scris istoria, care au păstrat credința oamenilor în vremuri de restriște.
Totodată, în zonele rurale din acele țări găsim biserici sau abații mai modeste ca dimensiune, dar care
ne impresionează prin vechimea lor, prin decorațiunile lor și, mai ales, prin istoria lor zbuciumată. La
intrare, găsești pliante și chiar cărți care vorbesc despre istoria acelor locuri, despre personalitățile
care își dorm veșnicia acolo, despre cei ce s-au botezat acolo și despre marii titani care au pășit pe
acele dale învechite de piatră. Sunt mijloace care ne povestesc de bogăția culturală a manuscriselor
realizate acolo, despre simbolurile credinței acelor locuri. Chiar dacă aceste edificii sunt în mijlocul
unor mici comunități de oameni le găsim consemnate în ghiduri turistice internaționale, în tratate
științifice, în cărți de ficțiune sau în reviste strălucitoare care promovează acele locuri.
Încă din antichitate, templele și bisericile au fost vistieriile statelor, ale dregătoriilor sau ale
comunităților locale. În vremea de înflorire a Atenei, cu mulți ani înainte de Hristos, în templul
Atenei de pe Acropole, Fidias a realizat o sculptură impresionantă a zeiței protectoare (așa numită
criselfantină) din fildeș și aur. Aurul în cantități foarte mari, slujea și ca rezervă pentru statul atenian.
La fel, marii seniori ai evului mediu păstrau în biserici, alături de relicve sfinte, obiecte de aur care
puteau fi transformate în vremuri grele în grâne sau în arme prin intermediul banilor. Erau un altfel
de bancă centrală.
Multe dintre ele au cunoscut ruina și reînvierea, au cunoscut incendii și cotropiri, dar numai
unele, la fel ca Atena din vremea lui Fidias, au renăscut prin temple mai bogate și mai înălțătoare, și
care la fel ca și avuția unei bănci centrale, au făcut populația sau țara mai bogată și mai respectată
în lume.
La fel ca și în alte dăți, am să mă refer la
bogăția ascunsă și poveștile nespuse, legendele
răpuse ale Transilvaniei. Nu am să vorbesc aici
despre marele Convent Cluj-Mănăștur, un lăcaș de
credință, dar și de cultură pentru multe generații,
loc unde s-a scris și s-a consemnat o mare parte din
istoria Transilvaniei, din care a mai rămas doar o
mică biserică, ascunsă de clădirile monotone ale unui
cartier clujean. Nu am să mă opresc la catedrala
monumentală armenească din Gherla, cu ceasul său
solar și cu picturi neprețuite. Am să trec pe lângă
cetatea uitată de la Dăbâca, pe lângă necropolele
misterioase de la Apahida, unde artefactele de aur
au uimit comunitatea istoricilor de ieri și de azi, am
să trec pe lângă locul de baștină al viteazului Pintea.
Am să trec de Dej, orașul în care s-a stabilit pentru
o vreme legendara familie Rákóczi, urbe clădită
din bogăția de sare, în care forma marii biserici ce
domină de multe secole orașul, a fost model pentru
mai modestele dar nu mai puțin prețioasele biserici
din lemn ale Maramureșului. Ajungem, pe Valea
Someșului, în satul Vad.

Denumirea Vad este una specific
românească, înseamnă loc de trecere
peste o vale, ce poate fi făcută cu piciorul.
Și cu adevărat, privind în jur, ne trezim
purtați într-o altă lume. O lume ce ne
face să ne întoarcem la origini.
Aici, nu doar natura, ci și oamenii
păstrează ceva din inocența începuturilor.
La marginea satului, vopsită în alb,
se înalță spre cer o biserică.
Modestă ca înălțime, dar care are ceva
aparte, puțin din austerul liniilor gotice
și ceva din căldura lăcașurilor de cult
moldovenești sau bucovinene.
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Spiritualitate
Biserica a fost ctitorită de Ștefan
cel Mare sau cel mai probabil de Petru
Rareș, pe moșiile dăruite de regele
Mathias Corvinul. Cunoscând acest fapt,
biserica pare că se înalță ca într-o magie
dincolo de nori, devenind mai uriașă decât
Turnul Babel. Acolo a mai fost pe vremuri
o mănăstire, și cu siguranță a fost un loc
în care spiritualitatea s-a întrepătruns
cu actul cultural. Poate că acolo au fost
scrise cu migală cărți sfinte, împodobite cu
miniaturi și învelite în foiță de aur.
În fântâna din curtea bisericii se află una din cele mai pure ape de pe continent. Din
acea fântână, au băut domnitorii români ca să-și astâmpere setea în drumurile lor. Prin
apa din acea fântână au primit botezul credinței creștine atâtea generații de oameni.
Comorile în aur ale bisericii au dispărut de mult. Istoria a lovit cu prea multă
putere acest colț neprihănit de rai. În mai multe rânduri, biserica a rămas uitată în
ruină, mănăstirea a dispărut demult și, doar istoricii mai sunt în măsură să-și mai
imagineze forma zidurilor și dimensiunile chiliilor. Astăzi, biserica a renăscut din
cuvioșenia unor călugări din sat. Ei pot spune poveștile acestei ,,guri de rai”.
Oamenii locului vă vor spune și alte povești, care merg înspre zorii istoriei
noastre. În apropierea satului, s-a aflat în secolele II și III un castru roman, important
pentru poziția sa de apărare la granița lumii romane și pentru protejarea exploatațiilor
de sare de la Dej. Pe una din colinele de lângă biserica din Vad, legionarii romani
păzeau civilizația latină de năvălitorii barbari, care doreau să se înfrupte din bogățiile
create de forța tehnologiei avansate a culturii, ingineriei și spiritualității, care pulsa
dinspre Cetatea Eternă. Piatra din care a fost construită biserica din Vad poartă urma
legiunilor romane. Inscripțiile se pot vedea și astăzi la intrarea în biserică.
Prea puțină lume cunoaște fascinanta istorie a acelor locuri, visteriile de artă,
cultură, spiritualitate se pierd, la fel ca aurul ce nu mai împodobește icoanele, relicvele
sau cărțile sfinte. Clopotele care au tăcut prea multă vreme adună prea puțini oameni
spre smerenie divină, iar lumea mult prea materială uită de această comoară. Tot
oamenii pot să-i redea strălucirea. Astăzi, aurul nu mai este simbolul avuției, astăzi
cunoașterea, memoria și valorile spirituale sunt mai importante decât “hrana zeilor”.
Astăzi, nici marile catedrale nu mai ascund visteria statelor, dar dau putere statelor prin
faptul că sunt cunoscute, prin puterea legendelor pe care le ascund. Astăzi, noi trebuie
să ne îmbogățim propria spiritualitate pentru a da tărie avuției naționale. Paradoxal,
acest materialism care ne face să uităm de istoria noastră, ne devalorizează avuția.
Veniți la Vad
și astâmpărați-vă setea
la fântâna bisericii,
iar neamul nostru va fi
puțin mai bogat
pentru posteritate!

Septimiu Moga
SR Cluj a BNR
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Istoria banilor

Monedele pentru investiţie din aur (monede-lingou)
Monedele pentru investiţie din aur (gold bullion coins - monede - lingou) sunt monede emise în
scopul cumpărării lor de către persoanele fizice și juridice care doresc să investească în aur. Preţul lor
de achiziţie este fixat în funcţie de preţul aurului din ziua tranzacţionării şi depinde de conţinutul de
aur fin încorporat în monedă. Din acest motiv, unele dintre aceste emisiuni nu au înscrisă o valoare
nominală, deşi monedele au putere de circulație garantată de autoritatea naţională care le-a emis.
Conceptul de

monedă de investiţie

a fost dezvoltat de către Camera
Minelor din Africa de Sud,
o organizaţie înfiinţată în 1887
care grupează întreprinderile
de exploatări miniere
din această ţară.

Analizând, la mijlocul anilor 1960, perspectivele
valorificării aurului produs de industria extractivă sud-africană,
organizaţia a anticipat scăderea interesului băncilor centrale în
a continua achiziţionarea acestuia (70% din aurul nou produs
în lume, la acea vreme). În aceste condiţii însă, era de aşteptat
ca aurul să redevină o marfă liberă, fiind ridicată interdicţia la
deţinerea lui de către persoanele fizice şi juridice. Se întrezărea
aşadar posibilitatea ca aurul să poată fi tranzacţionat din nou,
în orice cantitate, pe piaţa liberă.

Era însă nevoie de un produs nou de investiţie în acest metal, care să dea „omului de pe stradă”
posibilitatea să vândă şi să cumpere aur oriunde pe glob, la un preţ care să nu depăşească cu mult
cotaţia internaţională. Exista, fireşte, posibilitatea tranzacţionării de monede vechi din aur (emise
de diferite ţări în trecut) sau de lingouri. Tranzacţionarea monedelor vechi avea însă dezavantajul
dificultății de a stabili conţinutul de metal preţios, care, nefiind înscris pe monedă, trebuia căutat în
legislaţia vremii sau în cataloage, iar premium-ul fluctuant transforma unele monede în produse cu
valoare numismatică, substanţial mai mare decât cea a aurului conţinut.
Cât despre lingouri, acestea erau cu atât mai puţin la îndemâna „omului de pe stradă”. În
multe ţări importul şi comercializarea lor erau purtătoare de taxă, în vreme ce monedele din aur erau
scutite. În același timp, nu toți rafinatorii producători de lingouri erau certificaţi de un organism
internaţional. Conţinutul de aur din lingourile produse de aceştia nefiind garantat, verificarea
purităţii lor implica o cheltuială suplimentară.

Krugerrand

Ţinând cont de cele de mai sus, Camera Minelor împreună cu banca
centrală (South African Reserve Bank) şi monetăria (South African Mint)
au lansat în iulie 1967 o monedă pentru investiţie experimentală numită
Krugerrand. Aceasta era confecţionată din aur de 22 kt (Au 916,7 ‰) şi
conţinea o uncie Troy (1 oz=31,103 g) de aur fin (Au 999,9 ‰), greutatea piesei
fiind de 33,93 g. Numele monedei provine din alăturarea numelui primului
preşedinte al Africii de Sud, Paul Kruger, al cărui portret e reprezentat pe
avers, de cel al monedei naţionale sud-africane, „rand”.
Aproape trei ani mai târziu, în aprilie 1970, a început producţia de masă
a acestei monede, al cărei nume de “bullion coin” (monedă-lingou) avea rolul
de a evidenţia destinaţia lor pentru investire pentru a le diferenţia de monedele
emise în scop numismatic. Momentul ales pentru lansarea ei s-a dovedit extrem
de oportun deoarece, un an mai târziu, în 1971, preşedintele american Richard
Nixon a denunţat convertibilitatea în aur a monedei americane, adeverindu-se
astfel previziunile Camerei Minelor de la jumătatea deceniului precedent.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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Istoria banilor
Vreme de 9 ani (1970-1979) Krugerrand-ul de o uncie a fost
singura monedă de investiţie din lume. Succesul ei a determinat
şi alte ţări să emită astfel de monede. Prima a fost Canada, cu
binecunoscuta Gold Maple Leaf, (Frunza de arțar) în 1979,
urmată de Mexic (Gold Liberdad), doi ani mai târziu, apoi de
China (Gold Panda) în 1982, Insula Man [Angel (Ingerul),
1984‚ și Cat (Pisica), 1988], Statele Unite [Gold American
Eagle, (Vulturul american) 1986 și American Buffalo (Bizonul
american), 2006], Australia [Kangaroo Nugget (Pepita cu cangur)
1987 și Lunar Series, (Seria Zodiacul Chinezesc) 1996], Marea
Britanie (Gold Britannia, 1987), Gibraltar [Angel (Îngerul),
1998], Austria [Wiener Philharmoniker, (Filarmonica din Viena)
1989], Singapore [Singapore Lion (Leul din Singapore), 1990],
Polonia [Orzeł bielik (Vulturul codalb), 1995], Malaezia [Kijang
Emas (Muntiacul), 2001], Kazahstan [Golden Irbis (Leopardul
zăpezilor), 2009], Israel [seria Jerusalem of Gold, (Ierusalimul în
aur), 2010], Ucraina (Arhanghelul Mihail), 2012.

Gold Maple Leaf

Gold Panda

Monedele-lingou din aur, emise în sistemul ponderal al
unciei au putere de circulație în țara emitentă, iar conținutul lor
de aur fin este garantat prin legislația națională. Ele conțin o uncie
sau o fracțiune de uncie de aur fin, fapt care permite stabilirea cu
ușurință a prețului, deoarece cotația internațională a aurului este
exprimată pe uncie. Monedele de investiție se comercializează
la un premium fix, de valoare mică peste valoarea aurului (în
general 3% la monedele de o uncie), iar tirajul lor este, în general,
nelimitat și depinde de cerere.

Gold American Eagle

Marcarea valorii nominale este opțională, întrucât aceasta
are doar caracter simbolic, pentru a întări statutul de emisiune
cu putere de circulație; este obligatorie însă înscrierea cantității
de aur fin. În prezent, cu excepţia notabilă a Krugerrandului şi
a monedei mexicane, Gold Libertad, toate monedele-lingou au
înscrise o valoare nominală simbolică.

Wiener Philharmoniker

Față de aurul sub alte forme, monedele-lingou sunt
recunoscute și comercializate în toată lumea, sunt accesibile unui
public larg, datorită faptului că există în mai multe greutăți,
subdiviziuni ale unciei, și nu necesită costuri suplimentare
generate de verificarea purității lor.
La sfârşitul anilor 1990, pieţele cele mai importante pentru
tranzacţionarea acestor monede din aur erau Statele Unite şi
Germania, urmate de Japonia, Hong Kong şi Africa de Sud.
În prezent, monedele pentru investiţie se tranzacţionează în
numeroase ţări din întreaga lume.

Cristian Ciornei

Britannia
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Cererea şi oferta de bunuri şi servicii
Cererea şi oferta
de bunuri şi servicii
reprezintă concepte
de bază ale teoriei şi
practicii economice.

Articolul de faţă are rolul de a explica modul de formare al
preţurilor (de echilibru) prin interacţiunea cererii şi ofertei. Vom
arăta că preţul de echilibru pe piaţa unui anume bun sau serviciu
rezultă la intersecţia dintre cererea şi oferta pentru bunul respectiv.

Exemplul va fi construit pentru
piaţa tabletelor de ciocolată. Un prim
pas constă în explicarea relaţiei dintre
preţul bunului respectiv şi cantitatea
cerută, respectiv oferită. Altfel spus,
vom descrie curbele cererii şi ofertei în
funcţie de preţ.
Să ne imaginăm situaţia de a-i întreba pe toţi posibilii consumatori de ciocolată, care este preţul
maxim pe care aceştia l-ar plăti pentru o tabletă de ciocolată.
Va exista întotdeauna un mare consumator de ciocolată care va oferi un preţ ridicat pentru o
tabletă. Să presupunem că acest preţ este de 30 lei. Dacă preţul unei tablete ar fi de 30 de lei, s-ar
vinde o singură bucată către consumatorul menţionat anterior.
Un al doilea consumator ar plăti maxim 25 de lei pentru
o tabletă. Dacă preţul unei tablete ar fi mai mare de 25
de lei, s-ar vinde în continuare o singură bucată
către primul consumator menţionat. Pentru un
preţ cuprins între 25 de lei şi marginal peste
preţul maxim pe care un al treilea consumator
l-ar plăti pentru o tabletă (ex. 22 de lei) s-ar
cumpăra două tablete de ciocolată.
Acest preţ maxim pe care un consumator
de ciocolată l-ar accepta şi implicit ar cumpăra
tableta este denumit preţ de rezervare (engl.
„reservation price”).
Numărul de tablete de ciocolată pe care
consumatorii acestui produs l-ar cumpăra variază
invers proporţional cu preţul acestora: cu cât
preţul unei tablete este mai scăzut, cu atât mai
mulţi consumatori ar cumpăra produsul.

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR

9

Strategii
Altfel spus, cererea pentru un anume bun variază invers proporţional cu preţul acestuia.
O curbă a cererii pentru exemplul nostru este prezentată în figura de mai jos.
Cererea şi oferta de tablete de ciocolată

Numărul de tablete de ciocolată

Care este însă situaţia la nivelul producătorilor de tablete de ciocolată? Dacă preţul unei
tablete de ciocolată este redus, un număr mic de companii vor produce bunul respectiv - acele
companii pentru care preţul este peste costul (mediu), fiecare producând până la nivelul la care
costul marginal de producție a unui bun adiţional va fi egal cu preţul acestuia. Dacă preţul
unei tablete de ciocolată este mai ridicat, un număr crescut de companii vor produce tablete de
ciocolată. Altfel spus, oferta pentru un anume bun variază direct proporţional cu preţul
acestuia. Curba ofertei pentru un astfel de comportament este descrisă de asemenea în figura
de mai sus.
Preţul de echilibru (Pe) pe piaţa tabletelor de ciocolată este dat de intersecția dintre curba
cererii şi cea a ofertei. La acest preţ, va fi produs un număr (Qe) de tablete de ciocolată. De
asemenea, implicit, la acest preţ cererea şi oferta pentru bunul menţionat vor fi egale.
Am ilustrat printr-un exemplu simplu, mecanismul de formare al preţului de
echilibru pe o anumită piaţă, descriind de asemenea relaţia din cantitatea oferită/
cerută dintr-un anume bun şi serviciu şi preţul acestuia. O presupunere care a stat la
baza ideilor prezentate este aceea conform căreia pe piaţa analizată cererea şi oferta
sunt reprezentate de un număr ridicat de consumatori, respectiv producători. Altfel
spus, am analizat o piaţă cu concurenţă perfectă.
								

Mihai Copaciu
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Abecedar monetar

Câteva detalii despre dobânzile bancare
De multe ori, într-o familie apar momente în care părinţii au nevoie de mai mulţi bani decât
dispun pentru a-şi acoperi cheltuielile curente, prevăzute sau neprevăzute . Alteori, părinţii dispun
de mai mulţi bani decât au nevoie pentru a acoperi aceste cheltuieli. În ambele cazuri, una din
posibilităţile la îndemâna oricui pentru a menţine un buget al familiei echilibrat este să apeleze la
serviciile bancare.
În toate aceste situaţii,
În prima situaţie, se
banca oferă o dobândă pentru
poate apela la un cont curent
banii primiţi sau percepe
cu descoperit de cont sau la un
o dobândă pentru banii
card de credit. În cea de-a doua
cheltuiţi de părinţi din cei
situaţie, familia poate depune
puşi la dispoziţie de bancă.
banii într-un cont de depozit
sau într-un cont de economii.
Cum se calculează această dobândă?
Pentru a răspunde la întrebare avem nevoie să ştim care este rata dobânzii, cu alte cuvinte,
cât oferă/percepe banca pentru 100 de lei ţinuţi la bancă/oferiţi de bancă timp de un an. Aceasta se
măsoară în procente pe an (%/an).
Exemplu de calcul al dobânzii pentru depozitele constituite la bănci
Să presupunem că o familie doreşte să depună 1000 de lei la bancă, într-un depozit la termen
pentru o perioadă de un an. În acest caz, banca îi oferă posibilitatea să depună banii:
a. - într-un depozit pe termen de un an şi plata dobânzii la sfârşitul perioadei de un an;
b. - într-un depozit pe termen de un an şi plata dobânzii lunar, cu capitalizare. Ce înseamnă
aceasta? Că banca va calcula lunar dobânda aferentă depozitului şi o va include în depozit, pentru a
primi dobândă şi pentru dobânda acumulată în lunile anterioare.
Să presupunem că banca oferă o rată a dobânzii r = 5%/an pentru depozitele la termen de un
an şi plata dobânzii la sfârşitul perioadei de un an (cazul a.) şi respectiv o rată a dobânzii de 4,9%/an
pentru depozitele de un an şi capitalizarea lunară a dobânzii (cazul b.).
Care depozit este mai avantajos? Cu alte cuvinte, în care variantă din cele două de mai sus,
familia va încasa mai mulţi bani pentru depozitul constituit la bancă? Cel cu rata dobânzii de 5%/an
sau cel cu rata dobânzii de 4,9%/an?
Să facem calculele:
Dobânda oferită de bancă pentru depozite se calculează cu ajutorul formulei:

dobânda =

valoarea depozitului × rata dobânzii × perioada în zile a depozitului
100 × numărul de zile dintr-un an

În cazul a. dobânda oferită de bancă este:

dobânda =

1000 lei × 5 ×365 zile
= 50 lei
100 × 365 zile

EDUCAŢIA FINANCIARĂ PE ÎNŢELESUL TUTUROR
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În cazul b. dobânda oferită de bancă o vom calcula în mai mulţi paşi, pentru a evidenţia dobânda
calculată, atât pentru depozit, cât şi pentru dobânda acumulată în lunile anterioare. Astfel:
b.1 dobânda oferită de bancă pentru prima lună este:

dobânda 1 =

1000 lei × 4,9 × 31 zile
= 4,0833333 lei
100 × 365 zile

b.2 dobânda oferită de bancă pentru cea de-a doua lună se va calcula la valoarea totală de
1000 lei + 4,0833333 lei acumulaţi după prima lună de depozit:

dobânda 2 =

1004,0833333 × 4,9 × 30 zile
= 4,10 lei
100 × 365 zile

b.3 dobânda oferită de bancă în cea de-a treia lună, calculată la valoarea totală de
1000 lei + 4,0833333 + 4,10 lei acumulaţi după două luni de depozit este:

dobânda 3 =

1008,1833333 × 4,9 × 31 zile
= 4,1167489 lei
100 × 365 zile

Şi aşa mai departe...
Am introdus în tabelul de mai jos, dobânzile calculate lună de lună pentru depozit în cele
douăsprezece luni ale perioadei de un an:

După cum se poate vedea în tabel,
dobânda obţinută
creşte lună de lună,
ajungând în total,
pentru cele douăsprezece luni
la valoarea de 50,11556 lei.

Acelaşi lucru se poate obţine utilizând, în calculul dobânzii, rata anualizată a dobânzii, un alt
indicator, care se obţine din rata dobânzii astfel:
ra - reprezintă rata anualizată a dobânzii
r - reprezintă rata dobânzii oferite de bancă
n - reprezintă numărul de perioade de capitalizare a dobânzii în cursul unui an

În cazul nostru, r = 4,9%/an, iar n = 12 (numărul de luni din an).
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Rata anualizată a dobânzii este:

Aplicând rata anualizată a dobânzii la valoarea depozitului, obţinem:

dobânda =

1000 lei × 5,011556 × 365 zile
= 50,11556 lei
100 × 365 zile

adică tot atât cât am obţinut realizând 13 operaţii (12
calcule de dobândă şi suma lor).
Comparând ratele dobânzii pentru cele două tipuri
de depozite (5%/an în cazul a. şi 4,9%/an în cazul b.) şi
dobânzile plătite de bancă la sfârşitul perioadei de un an
(50 lei în cazul a. şi 50,11556 lei în cazul b.) se observă că,
deşi are o rată a dobânzii inferioară, depozitul la termen
cu capitalizarea lunară a dobânzii oferă în final o dobândă
mai mare. Diferenţa de dobândă este cu atât mai mare cu
cât valoarea depozitului sau rata dobânzii este mai mare.
Aceste două exemple de calcul al dobânzii ne demonstrează faptul că, la alegerea produsului de
economisire potrivit, este important să avem în vedere toate caracteristicile acestuia. Un produs cu
rata dobânzii mai mică poate oferi prin capitalizare (adică prin acordarea de dobândă la dobândă)
un câştig mai mare decât un produs cu rata dobânzii mai mare, dar fără capitalizare.
Neîncasarea lunară de către deponent a dobânzii, chiar dacă are acest drept contractual, este
răsplătită de către bancă cu un câştig mai mare. Prin acest plus de dobândă banca încurajează spiritul
de economisire în rândul populaţiei, ştiut fiind că principala sursă de fonduri pentru bănci, utilizată
mai departe pentru acordarea de credite, o reprezintă economiile gospodăriilor populaţiei.

Dumitru Pîrvu
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Economisirea: o provocare pentru noua generaţie
,,Azi la CEC un leu depui, mâine el va scoate pui”.
Acest slogan se putea citi pe coperțile caietelor de
matematică și dictando vândute în toate librăriile țării
noastre, într-o vreme, când singura posibilitate de
economisire era reprezentată de libretele emise
de Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Statului.
Însă produse de economisire special concepute
pentru copii nu existau, iar părinții erau singurii
care puteau pune bani «pe numele lu’ ăla mic».

Îndelungata expunere la mesaj –
caietele cu pricina au fost tipărite până
după 1990 - se numără foarte probabil şi
ea printre motivele care au produs, în anul
2016, cel mai înalt nivel al economisirii
– ca proporţie în Produsul Intern Brut
- din ultima sută de ani: aproape 160 de
miliarde de lei.
Dacă înainte de 1990, libretele
pentru copii erau apanajul unei singure
instituţii de economisire, după anul 2000,
această nişă a prins un nou avânt.

Aproape toate băncile din România oferă, în anul 2016, produse de economisire
pentru copii, fie că vorbim despre simple depozite, conturi de economii sau despre planuri
de economisire care includ şi componente de creditare după majorat.
Produsele de economisire pentru copii şi adolescenţi sunt unul dintre motoarele
creşterii economisirii, aproape o treime dintre cei care strâng bani făcând-o pentru cei
mici. Totuşi, modelul de economisire din România nu pare a fi unul matur, din moment
ce adulţii strâng bani mai mult pentru necesităţi imediate (un calculator sau o tableta),
decât pentru proiecte pe termen lung, aşa cum ar fi o taxă de şcolarizare la universitate sau
poate strângerea unor bani care să compenseze absenţa unei burse în timpul unei eventuale
studenţii într-o universitate din străinătate.
Educarea copiilor trece astfel din nou prin cea a adulţilor, ideea de economisire fiind
deocamdată legată de necesităţi de care copilul sau adolescentul profită chiar acum, nu după
majorat. Acest lucru nu este în principiu greşit, cu condiţia ca ideea de a strânge bani pentru
ceva anume, să fie adoptată de copii, interesul nefiind neapărat acumularea dobânzii, ci mai
mult crearea unei mentalităţi înclinate să strângă ,,bani albi pentru zile negre”.
Încă o dată, recurgerea la tehnici de educaţie prin joc, ar putea da rezultate mai bune
decât sloganele înscrise pe coperta caietelor de dinainte de 1990, iar aici rolul dascălilor şi
al orelor de educaţie financiară poate fi hotărâtor. Economisirea creează acum stabilitate
pentru viitor, iar sistemul educaţional este cel de la care trebuie să pornească formularea
unui răspuns la această provocare.

Echipa BRD
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Stadiul proiectului

Vizită la şcoli din Moldova
În perioada 14-18 noiembrie 2016, am efectuat o vizită de lucru la școli şi grădinițe din județele
Bacău, Vrancea și Vaslui, prin amabilitatea colegilor de la Agenţia Bacău a BNR, ocazie cu care am
avut prilejul să mă întâlnesc cu inspectori, dascăli, precum şi cu elevi.
Școala Gimnazială
„Emil Racoviță” Onești lecția ,,Monede şi bancnote"
de la clasa I A,
coordonată de doamna
prof. Monica Dobrea
Veverițele m-au convins
de cunoștințele de educație
financiară dobândite.

Lecţia ,,Monetaria Statului şi monedele”
susţinută de clasa a III-a A de la Şcoala Gimnazială
,,Nicolae Iorga" Focşani a fost predată utilizând
calculatorul, accesând totodată mediul virtual site-ul Monetăriei Statului.

Lecție demonstrativă la clasa a IV-a,
învățătoare Nastica Olaru - Școala Gimnazială
,,Constantin Parfene" Vaslui

Concluziile vizitei:

- manualele trimise cu titlu gratuit au ajuns în
şcoli, iar elevii studiază cu mult interes aceste
auxiliare;
- asistând la orele de educație financiară, am
constatat că aceasta se studiază interactiv, utilizând
mijloacele şi tehnicile moderne de predare;
- la întâlnirile cu cadrele didactice din cele trei
județe vizitate am popularizat opționalul şi am
constatat entuziasmul şi dorinţa copiilor de a
studia acest opţional şi în ciclul gimnazial.

Ligia Georgescu - Goloșoiu
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Educația financiară-cheia succesului
în cariera didactică
Opţionalul de Educaţie Financiară iniţiat de BNR
şi coordonat de doamna Ligia Goloşoiu este o mare
realizare și un pas spre schimbarea sistemului de
învățământ, foarte apreciat de părinți, promovat de
oameni dedicați profesiei şi îndrăgit de copii, generația
de mâine a țării.
Consider că nu întotdeauna profesorii au şansa de
a se întâlni faţă în faţă cu marea performanţă, dar
prin munca lor, pot descoperi și aduce un aport la
pregătirea celor dornici de performanţă, chiar dacă
sunt elevi de școală primară.Olimpiada de educație
financiară, concretizată în acest MARE PREMIU, mi-a
oferit posibilitatea de a mă cunoaște mai bine, de a
mă încuraja că merită să continui buna pregătire a
elevilor mei, chiar dacă performanța nu este răsplătită
material, ci doar spiritual.
prof. înv. primar Simona-Elena Andrei
Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești, jud. Bacău,
profesor pregătitor MARELE PREMIU
obţinut la Olimpiada “Micilor Bancheri” - mai 2016

Îmi amintesc de parcă ar fi acum… am plecat de
acasă mai încrezător în forțele proprii, decât cu un an
în urmă. Știam că de data aceasta am rezolvat perfect,
că mi-am folosit corect cunoștințele acumulate. Îmi
amintesc cu mândrie, că în timpul în care se corectau
lucrările, organizatorii olimpiadei ne-au dus să vizităm
sediul Alpha Bank, din București. Acolo, într-o sală
mare, de protocol, gazdele ne-au invitat să ocupăm
câte un loc, la o masă mare, ovală.M-am așezat pe
cel mai important scaun, în capul mesei, spunând tare:
,,VOI FI GUVERNATOR!”.
M-am îndrăgostit de educația financiară prin
tot ceea ce am lucrat: probleme, jocuri, exerciții,
rebusuri, afișe, machete, dar și situațiile practice, în
care am fost consumator, producător, dar și pentru
că se împrieteneşte foarte bine cu matematica,
preferata mea. Doresc să urez mult succes celor care
vor participa la faza naţională,a olimpiadei de educație
financiară, în anul viitor și abia astept să-l întâlnesc pe
învingător, să-i stâng mâna și să-i înmânez trofeul…un
motiv pentru care voi simți spiritul educației financiare
în jurul meu”.
Andrei Răileanu, Școala Gimnazială ,,Emil Racoviţă” Onești, județul
Bacău - câștigătorul MARELUI PREMIU
al olimpiadei de educație financiară, faza națională, din 2016

prof. Claudia Ivanciuc
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu’’
Călărași

Activităţi din şcolile judeţului

Am aflat câte ceva despre personalităţile
de pe bancnotele nostre

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bughea de Sus
Prahova, clasele pregătitoare - a IV-a
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De la cititori primite...

Problemă de Educație Financiară
La un aeroport din România este un restaurant japonez. Venitul lunar al acestui restaurant
este de 7700 lei din vânzarea meniurilor de orez, 1000 lei din springrolls, 14000 lei din sushi
și 4450 lei din tempura.Salariul lunar al unui chelner este de 1750 lei, iar al unui bucătar
este de 2500 lei. Cheltuielile anuale ale restaurantului pentru producţie sunt de 10.000 lei.
Care este profitul anual al restaurantului, dacă restaurantul are 6 chelneri și 2 bucătari?
Dragoș Ștefan, clasa a III-a
Liceul Teoretic Național Bucureşti

Şcoala Gimnazială Stroieşti, Suceava
Educație financiară prin joc
prof. înv. primar Rozuca Pitic, clasa I

Proiect de educație financiară
prof. înv. primar Toader Rusu, clasa a IV-a

Şcoala “Dimitrie Cantemir” din Brăila, în sărbătoare
Elevii clasei a IV-a A au realizat, prin arta quilling-ului,
decoraţiuni de Crăciun, pe care le-au oferit apoi spre
vânzare în cadrul unei expoziţii. 30% din banii obţinuţi din
vânzarea produselor au fost donaţi unui centru de copii şi
70% vor fi folosiţi pentru a merge într-o excursie.

prof. înv. primar Cătălina Ivaşcu şi directorul instituţiei, Cristina Trăistaru
în colaborare cu CEC Bank și ,,Quilling by Monica”
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