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Educaţia financiară, de la idee la rezultat
Zilele trecute, unul dintre ziarele cu reputaţie din Banat scria că un card contactless «poate
fi golit rapid, prin scanări succesive, de către oricine, fără să cunoască PIN-ul. Este suficient să fie
trecut de mai multe ori prin fața unui bancomat, până la retragerea întregii sume». Amuzant, nu?
După ce îţi imaginezi cum ai sta, cu sacoşa
pregătită, să pândeşti ATM-ul minune eliberând tone
de bani în numerar (cash) şi îţi trece râsul, îţi dai seama
că, de fapt, din cauza lipsei cunoştinţelor de bază despre
finanţe, toată lumea pierde.
Educaţia financiară nu reprezintă un profit imedial
al băncilor, asiguratorilor sau asset- managerilor.

Societatea ar funcţiona
mult mai bine fără conflictele
dintre instituţiile de credit şi
clienţii lor, am câştiga timp cu toţii,
iar energia pierdută ar fi mai bine
investită în altceva şi mai profitabil
pentru toată lumea.

Subiect periodic întors pe toate feţele, educaţia financiară este un deziderat rămas, încă, în
stadiul de proiect. Asumată momentan numai de bănci şi de principala lor organizaţie de breaslă
– ARB – educaţia financiară nu pare să mobilizeze mari energii în alte zone ale societăţii. Dar
înainte de a discuta despre educaţie financiară ar trebui să discutăm despre educaţie în general.
Pentru că educaţia financiară, ar trebui să înceapă de la şcoală, cândva în ciclul primar.
Altfel, proiectele băncilor – multe dintre ele interesante şi scumpe – vor rămâne şi pe mai departe
decuplate de realitatea din stradă şi din faţa ghişeului. O realitate în care multe dintre informaţiile de
bază – ce este şi cum funcţionează un card? – ce este un credit? – cum şi unde să-mi plasez economiile?
– li se par multora chiar şi acum, desprinse din filme SF sau dintr-o teorie a conspiraţiei. «Ce cont?
Ce card? Eu îmi păstrez banii în buzunar. Ce-i în mână nu-i minciună… aşa-i cel mai sigur… »
Probabil că unul dintre motivele pentru care proiectele începute până acum au avut un succes
limitat, este pentru că ele n-au ştiut cum şi cui să-i vorbească. Cel mai adesea, încercările de a comunica
se transformau în campanii de marketing sau, cel puţin, încercau să vândă ceva. În sine, nu ar fi nimic
rău în asta, doar că broşurile / flyerele / site-urile create special n-au reuşit să producă rezultate.
De aceea, credem că vocaţia şi mijloacele de a desfăşura un program cuprinzător de educaţie
financiară o are mai ales sistemul de învăţământ, cu învăţătorii şi profesorii săi. Şi importanţa nu
e în sine introducerea unei noi materii în curriculă (părinţii şcolarilor din ciclul primar ştiu cât de
greu de cărat le sunt ghiozdanele), ci mai degrabă, găsirea unei modalităţi ingenioase de a transmite
informaţia. Aici, exemplele sunt destule, chiar şi statul socialist găsise o metodă – să adapteze jocul
Monopoly la specificul local, numindu-l «Bunul gospodar». Game-ificarea (recurgerea la tehnici de
învăţare bazate pe joc) este o soluţie, indiferent de vârsta celor din public, dar sistemul financiar nu
s-a dovedit a fi suficient de inventiv până acum. Rămâne o provocare pentru cei din noua generaţie,
care pot fi şi subiecţi şi facilitatori ai educaţiei financiare.
Proiectul de integrare a educaţiei financiare în programa şcolară este un reper care vorbeşte,
în egală măsură despre adaptarea sistemului educaţional la realitatea societăţii şi despre capacitatea
societăţii însăşi de a inova. BRD susţine această idee şi crede în puterea educaţiei de a conecta oamenii
şi societatea.

Echipa BRD
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Bilanţ

Stadiul proiectului
Iată că, am ajuns în cel de-al patrulea an al derulării
proiectului de implementare a disciplinei opționale
Educație financiară – învățământ primar.
Am pășit timid în anul școlar 2013-2014,
ne-am dezvoltat gradual prin înscrierea elevilor și
dascălilor din şcoli aparţinând municipiului București
și 32 județe, ajungând apoi, la extinderea în toate
celelalte județe ale ţării. În același timp, pe măsura
derulării opționalului, auxiliarele curriculare au fost
îmbunătățite ca text, fiind evaluate și acceptate
și de Child and Youth Finance International,
líder mondial în educație financiară.
Numărul copiilor și dascălilor înscriși în proiect a crescut vertiginos de la an la an, așa după
cum rezultă și din graficul de mai jos:
În primii trei ani școlari ai proiectului, peste 112.000
de copii și dascăli au beneficiat de manuale oferite cu titlu
gratuit de Banca Națională a României și de Asociația pentru
Promovarea Performanței în Educației (APPE). Aceasta a
colectat sponsorizări de la bănci, companii multinaționale,
persoane fizice, ajungând să dețină în acest ultim an 75%
din valoarea totală a proiectului. În anul școlar 2016 – 2017,
numărul celor înscriși în proiect este de circa 96.000, adică
aproape dublu față de anul trecut.
Având în vedere faptul că cei mici comunică cu membrii familiei noutățile de educație financiară învățate
la școală, numărul persoanelor care beneficiază de fapt de acest tip de educație s-a mărit de 2, 3 sau chiar 4 ori,
în funcție de mărimea familiei fiecărui copil.
Creșterea anuală a numărului de beneficiari ai proiectului s-a datorat mai multor factori, cum ar fi:
- gratuitatea materialelor, cât și faptul că pentru predarea disciplinei dascălii au beneficiat de materiale
didactice (manual, caietul elevului, ghidul de predare pentru învățător, culegere de subiecte pentru concursul
“Olimpiada micilor bancheri”, revista proiectului cu periodicitate trimestrială „Educație financiară pe înțelesul
tuturor”, modele de proiecte și exemple de bună practică);
- promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii în echipă prin simpozioane, conferințe
organízate la sediul central al BNR;
- încurajarea originalităţii în procesul instructiv-educativ prin realizarea de proiecte de educație financiară
și premierea celor mai bune;
- stimularea creativităţii, imaginaţiei şi a comunicării interdisciplinare prin publicarea în revista proiectului
a celor mai bune lucrări ale copiilor;
- îmbinarea elementelor formale (teoría, școala) cu cele non-formale (vizitele dascălilor și elevilor la Muzeul
BNR, la sediile BNR din teritoriu sau la sediile altor bănci comerciale);
- predarea interdisciplinară a acestui curriculum școlar, prin joc de rol, realizarea de proiecte și îmbinarea
matematicii financiare cu antreprenoriatul, desenul, istoria, limba română, tehnica negocierii etc. ;
- diseminerea informațiilor referitoare la activitățile specifice realízate în cadrul proiectului prin presa
scrisă, on-line și TV.

Ligia Georgescu – Goloșoiu
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Retrospectivă istorică

Să învăţăm ECONOMIE... de la antici!
V-ați gândit vreodată de ce
diamantele, care sunt frumoase,
dar nu prea utile,
sunt atât de scumpe, iar apa,
fără de care nu putem trăi,
este atât de ieftină?

Veți fi surprinși să aflați că această dilemă a apărut
prima dată în anul 384 î.e.n., într-una din scrierile
filosofului grec Platon și că, până în secolul al XIX-lea,
numeroși filosofi au încercat, fără rezultat, să găsească
rezolvarea acestui paradox.

De ce a durat atât de mult găsirea unui răspuns?
Și, mai ales, ce legătură are cu economia?

Economia este răspunsul. Mai exact, întrebarea de mai sus, cunoscută astăzi sub numele paradoxul
apă-diamant, a putut fi rezolvată atunci când filosofii au început să stabilească un set de reguli și de
principii care guvernează interacțiunea dintre oameni, iar acest set a stat la baza dezvoltării unei noi
știinţe – Economia.
Desigur că aceste reguli fuseseră observate și până atunci, iar cei care le-au înțeles, au putut să
le valorifice. Unul dintre exemple este al filosofului grec Thales din Milet. Se spune că acesta nu era un
om bogat, dar era foarte respectat de cetățeni pentru înțelepciunea sa. Existau însă și unii oameni care
se îndoiau de înțelepciunea sa, din cauza felului de a fi umil al lui Thales, în haine modeste.
Se spune că, într-unul dintre ani, recolta de măsline a fost excepțională. Oamenii din Milet, ca în
fiecare an, s-au dus la proprietarii de prese de măsline, pentru a le închiria și a face ulei. Spre mirarea
lor, au primit de la toți proprietarii de prese același răspuns: Thales a închiriat încă din iarnă presa de
măsline. Presele de măsline din regiune fuseseră închiriate de Thales încă din iarnă, cu puținii săi bani.
Astfel, cei care aveau măsline, trebuiau să meargă la Thales, fie că le plăcea, fie că nu, și să-i plătească
acestuia cât cerea. Curând, oamenii și-au dat seama că filosoful făcuse astfel o mică avere. Modestia
însă, nu l-a împiedicat să-şi folosească înţelepciunea.
La vremea respectivă, s-a considerat că Thales a folosit, într-un mod practic, principiile filosofiei. De
fapt, Thales nu a făcut decât să observe unul dintre principiile de bază ale economiei și să acționeze pe baza sa.

Care este acest principiu?

Raritatea.
Thales a observat că lucrurile sunt cu atât mai scumpe cu cât cererea pentru ele este mai mare
– adică sunt mai greu de obținut, mai rare. Știind că va urma vremea recoltei, când oamenii vor avea
nevoie de prese pentru măslinele culese, Thales s-a asigurat că va controla cantitatea de prese de ulei,
reducând la minimum numărul celor disponibile. Drept urmare, în timp ce cererea era foarte ridicată
(fiind vremea recoltei), oferta era foarte limitată – doar Thales decidea cui și cu cât să închirieze presele.
Să revenim acum la paradoxul apă-diamant, despre
care am vorbit mai sus și să aplicăm principiul rarității.
Diamantele se găsesc în cantități foarte mici, dar
cererea pentru ele este foarte mare. De aceea, prețul lor
este foarte ridicat.
În schimb, apa, chiar dacă este foarte utilă, nu am
putea trăi fără ea, se află în general, în cantitate suficientă
încât să fie ieftină.
Desigur, apa poate deveni la fel de scumpă precum
un diamant. Imaginați-vă că sunteți în deșert. Mai
aveți de mers câțiva kilometri până la prima așezare
omenească, iar apa s-a terminat de câteva ore. Vă întâlniți
cu un beduin care vă spune că vă poate vinde apă – 100
ml pentru 50 de euro. Este foarte scump, dar, în această
situație, apa este extrem de rară și vă poate salva viața.
Cel mai probabil veți accepta schimbul.

Cunoașterea acestui principiu
de bază al economiei este foarte util în
viața de zi cu zi. Chiar dacă nu suntem
Thales din Milet, să ne îmbogățim, el
ne ajută să înțelegem mare parte din
lumea în care trăim. Și putem chiar să
facem economii importante.
Acesta este doar unul dintre
principiile economiei. Vă invit să
descoperiți și altele, în numerele viitoare
ale revistei.
Andrada Busuioc
Director program Economy Works
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Paşi în istorie

Istoria ne învaţă să ne protejăm financiar
Ne-am întrebat de multe ori de ce
avem nevoie să ne protejeze alții, când
putem să ne apărăm singuri de efectele
neplăcute ale unor evenimente din
viață. Din păcate, nu totdeauna reușim
însă să facem acest lucru. Pur și simplu
pentru că viața este imprevizibilă, iar
evenimentele din viața noastră sunt
câteodată neașteptate.
Printre primele forme de
dezvoltare a pieței financiare se
regăsește nevoia naturală a oamenilor
de a se asigura, de a crea o formă de
ajutor reciproc într-o societate umană.
Încă din antichitate, oamenii au creat
sisteme în care comunitatea venea
în sprijinul unuia dintre membrii
săi, ajutându-l să recupereze dauna suferită. Babilonienii au fost primii care au stabilit statutul
asigurărilor, în 1750 î.e.n. în celebrul Cod al lui Hammurabi. Dezvoltarea flotei maritime aducea
babilonienilor resurse bogate din comerțul maritim. Dar, furtunile și pirații de la acea vreme erau
riscuri pe care nu le puteau prevedea și, de multe ori, puteau produce pierderi însemnate. Negustorii
babilonieni plăteau o sumă de bani adițională celor care le finanțau transportul pentru ca, în cazul în
care transportul nu ajungea la destinație, să nu mai fie nevoiți să plătească împrumutul luat. Practic,
această primă formă de asigurare avea în vedere furtul și paguba produsă de furtună.

Fondurile mutuale destinate
asigurărilor au continuat
să se dezvolte în istorie,
odată cu nevoia comunităților
de a înlătura sau de a repara
efectele unor evenimente.
Astfel, au apărut asigurările de viață
care sprijineau pierderea unui membru
al familiei, asigurările medicale
care sprijineau lucrătorii în caz că
aceștia se accidentau și nu mai puteau
munci, asigurările de locuințe.
Aceasta din urmă reprezintă cea mai
apropiată formă a asigurărilor,
așa cum le cunoaștem astăzi.
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Paşi în istorie
Nevoia de a avea o asigurare de locuință a apărut în anul 1666, odată cu marele incendiu
al Londrei. Într-o perioadă în care casele erau construite din lemn, străzile erau înguste, cu case
apropiate și fără a avea la dispoziție un sistem de asigurare a apei ușor de folosit, nevoia de siguranță
și-a făcut apariția, incendiile fiind dese și severe. Acoperișurile de paie ardeau repede și nu puteau
fi înlocuite decât de altele tot din paie. Iar locuințele erau încălzite cu foc în vatră sau șemineu, ceea
ce făcea ca focul să fie greu de controlat peste noapte. În plus, lumina în casă era dată de lumânări.
Focul a pornit într-o dimineață de la o brutărie și s-a răspândit rapid, ajutat de vânt, cuprinzând și
roata imensă de lemn de pe Tamisa care furniza apă orașului. Gălețile de apă nu au fost suficiente
pentru a domoli incendiul și, în cele 5 zile cât a durat focul, au fost distruse peste 13.000 de locuințe,
un număr impresionant la acea vreme. Doar intervenția marinei engleze, care a distrus clădirile
alăturate focului pentru a izola răspândirea lui, a permis oprirea dezastrului.
În urma sa, focul a lăsat Londra în ruine. Pentru a preveni producerea unor evenimente
similare, mai multe legi au fost date. Astfel, fiecare cartier de case trebuia să aibă 800 de găleți și 50
de scări. Fiecare casă trebuia să aibă câte o găleată, iar locuitorii trebuiau să participe la brigada de
stingere a focului, ce organiza acțiuni de transport al găleților cu apă. Cea mai importantă măsură de
protecție adoptată a fost crearea unui fond de colectare a indemnizațiilor ce urmau a fi folosite pentru
reconstrucție în cazul unui incendiu.
Primul birou de asigurare a locuinței împotriva incendiului a fost deschis de Nicholas Barbon.
Doctor englez de succes și economist cu o avere impresionantă, Nicholas Barbon s-a implicat în
reconstrucția Londrei. După ce urmările focului au fost înlăturate, nevoia de a-și proteja bunurile
a condus la deschiderea societății de asigurare într-un mic birou în spatele bursei de mărfuri din
Londra. Precum echipele de pompieri de astăzi, societatea intervenea cu propriile brigăzi de stingere
a incendiului la casele asigurate, iar apoi reconstruia părțile afectate ale casei.
Ideea unei societăți de asigurare împotriva incendiului a fost promovată în SUA de Benjamin Franklin,
care a înființat un birou de asigurări în Philadelphia în 1751. Membrii societății de asigurări au stabilit ca
fiecare dintre ei să participe cu o sumă egală, numită contribuție, care urma să fie folosită în cazul în care
unul dintre ei suferea o pierdere cauzată de un incendiu. La început, societatea a avut 70 de membri, dar în
primul an de funcționare, alte 143 de polițe de asigurare au fost emise, valabile pentru o perioadă de 7 ani.
La un interval scurt de timp, în România a fost fondată
în 1744 prima societate de asigurări - Casa de incendiu de la
Braşov, prin asocierea mai multor societăți mutuale. Astfel,
atunci când se producea un incendiu și casele erau distruse,
întreaga comunitate participa la reconstrucția locuințelor.
De ce am recapitulat această filă de istorie? Pentru
a reține că asigurarea este un produs financiar izvorât
din nevoia oamenilor de a se proteja și de a participa
împreună la viața comunității și la reconstrucția ulterioară
producerii unui eveniment nefericit. Istoria ne învață că
împreună se pot depăși momentele grele și tot împreună
suportăm mai ușor costurile. Am ales să vă povestesc în
acest articol despre începutul asigurărilor, așa cum le
cunoaștem azi, deoarece sunt o parte importantă a vieții
noastre și este important ca voi, copii, să înțelegeți și să
cunoașteți aceste instrumente, pentru a le folosi înțelept
atunci când veți crește mari!
dr. Alexandra Ioana Bontaș
Autoritatea de Supraveghere Financiară
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Valori

Muzeul Tezaurului Băncii Naţionale
de la Mănăstirea Tismana
În ziua de 26 iulie 2016,
a fost inaugurat Muzeul Tezaurului
BNR de la Mănăstirea Tismana
în prezenţa guvernatorului BNR,
Mugur Constantin Isărescu
şi a ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.
Interesul deosebit pe care îl suscită
din partea tuturor categoriilor de
vizitatori este reflectat de numărul
acestora care a ajuns la aproape 10.000,
de când a fost deschis pentru public.

Hotărârea conducerii BNR de a organiza un Muzeu al
Tezaurului în peștera de la Mănăstirea Tismana a pornind de la
importanța istorică a „Operațiunii Neptun” și de la încredințarea
că se lărgește posibilitatea celor interesați, precum și a celor care
ajung în perelinaj la mânăstire, de a vizita muzeul și de a cunoaște,
astfel, istoria BNR. Inițiativa BNR a avut susținerea conducerilor
Mitropoliei Olteniei și a mânăstirii Tismana, care au pus la dispoziția
Băncii Naționale, în mod gratuit, terenul aferent accesului în peșteră
și peștera propriu-zisă.
Mănăstirea Tismana este cel mai cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească cu un
rol primordial în menținerea credinței ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani.
Ctitorul mănăstirii este Nicodim cel Sfințit
de la Tismana (1310–1406), care a primit sprijinul
domnitorilor Basarabi: Radu Negru-Vodă (1377–1383)
și fiii acestuia Dan I Basarab (1383–1386) și Mircea
cel Bătrân (1386–1418). Cuviosul Nicodim a înființat
la Tismana prima școală din țară de caligrafi și copiști
de cărți bisericești în diverse limbi și prima școală de
călugări învățați care au plecat și înființat, mai apoi,
mânăstiri în Ardeal, Moldova și Țara Românească.
Aici s-au păstrat cele mai vechi documente începând
cu sec. al XIV-lea, care au pus bazele istoriografiei
românești.
De-a lungul vremii, Mânăstirea Tismana a avut oaspeți de seamă (istorici, compozitori,
scriitori), atrași de istoria și frumusețea locului. Dintre toți, prezența poetului ardelean, George
Coşbuc (1866-1918), a marcat cel mai puternic acest loc.
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Valori
În anul 1944, Banca Națională a României și-a legat destinul de acest loc, considerându-l
suficient de sigur pentru ascunderea și salvarea tezaurului țării, care, la începutul anului 1944,
însuma 231,22 tone de aur, din care 190,94 tone se păstrau în ţară, iar 40,27 tone în străinătate.
Tezaurul existent în țară era în mare pericol de a cădea pradă armatelor străine, deoarece, pe de
o parte, Armata Germană se afla în România, în calitate de aliat, dar se putea transforma peste
noapte în ocupant, dacă interesele Germaniei ar fi cerut-o, iar pe de altă parte, ocupaţia sovietică
era previzibilă, deoarece Armata Roşie era în ofensivă spre graniţa noastră răsăriteană. În aceste
condiţii tragice, salvarea aurului care se păstra în ţară s-a realizat în cadrul unei operaţiuni secrete,
care a primit numele de cod „Neptun”. În timpul acestei operaţiuni, au fost evacuate la Mănăstirea
Tismana 189,67 tone de aur fin, reprezentând cea mai mare parte a Tezaurului BNR, care se păstra
în ţară, precum şi 2,73 tone de aur fin din Tezaurul Băncii Poloniei, lăsat în păstrare la BNR în anul
1939. În total, au fost evacuate 192,40 tone de aur, în 4.086 casete, cu o greutate brută de 215,30 tone.
Operaţiunea secretă „Neptun” s-a desfăşurat la Tismana în mai multe etape: mai - iulie 1944,
pregătirea evacuării, 8 - 22 iulie 1944, evacuarea Tezaurului din Bucureşti la Tismana şi depozitarea
acestuia în pivniţa din incinta mănăstirii, 14 -16 septembrie 1944, mutarea Tezaurului în peştera de
lângă mănăstire, septembrie 1944 - ianuarie 1947, o perioadă dificilă în care misiunea delegaţilor
BNR, a militarilor din Detaşamentul „Neptun” şi a obştii de călugări de la Tismana a fost de a asigura,
cu orice sacrificiu, paza aurului şi secretul operaţiunii, 26 ianuarie - 4 februarie 1947, readucerea
întregului stoc de aur la Bucureşti.
Muzeul, amenajat lângă Mânăstirea Tismana, prezintă pe
larg istoria Tezaurului BNR ascuns, în perioada 1944–1947, în
peștera din apropierea lăcașului mânăstiresc (peștera este inclusă
în muzeu) și valorifică, într-o formă atractivă și bogat ilustrată,
informații păstrate în documente din arhiva BNR, în cea mai mare
parte inedite. De asemenea, în cadrul discursului muzeal, sunt
prezentate eforturile Băncii Naționale de a păstra în siguranță
Tezaurul, împletite cu destinele individuale ale funcționarilor
bancari participanți la operațiune și cu episoade de viață cotidiană
de la Tismana.

Impresiile culese de la cei care vizitează muzeul sunt, în mod covârșitor,
pozitive. Vizitatorii beneficiază de explicații oferite de persoana ce are
rolul de ghid și pot să obțină informații mai detaliate de pe panourile
și afișajele electronice și digitale expuse în încăperile muzeului.
De asemenea, pe website-ul BNR: http://www.bnr.ro
se regăsesc, atât în limba română, cât și în limba engleză,
informațiile complexe care prezintă, cronologic,
istoria operațiunii secrete care a condus la salvarea
Tezaurului României în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Rozalia Bradu,
Agenția Gorj a BNR
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Reflecţii peste timp

Comorile de dincolo de vreme
De fiecare dată când mă împiedicam, bunica mea îmi spunea în glumă că în acel loc cu siguranță
se află o comoară. Cu mintea mea de copil, îmi imaginam că sub tălpile mele se afla o grotă asemeni
celei a lui Alibaba sau comoara Contelui de Monte Cristo. Comorile erau potire de aur, tipsii pline
cu nestemate, pocale din aur și argint, inele și lanțuri din metale prețioase. În mintea mea de copil
îmi imaginam că toate acele podoabe fuseseră adunate de niște proscriși, haiduci sau erau prada de
război a unor armate pierdute. Cu alte cuvinte, erau ale nimănui, erau aglutinarea unor ficțiuni. Mai
târziu, am văzut vitrinele din muzee. Ele etalau numeroase artefacte, frumos luminate, strălucitoare,
unele dintre ele parcă desprinse din albume de artă sau cărți de istorie. De unde veneau ele? Fuseseră
descoperite undeva într-o localitate anume, care împrumuta numele tezaurului. De cele mai multe
ori descoperirile erau întâmplătoare şi erau scoase la lumină de către vreun lucrător agricol sau
unul din construcții, după care au fost studiate pe îndelete de către arheologi. Comorile nu aveau
nimic dramatic, aveau doar ceva spectaculos, iradiau o lumină aparte ruptă poate din soarele sau
din vâltoarea cosmică care le-a adus pe pământ. Mai târziu, ca om matur, am învățat că, în spatele
multora dintre ele se află o dramă, o suferință, o poveste de obicei cu un final trist.
Oamenii de ieri ca și cei de astăzi au încercat mereu să viseze la o viață mai bună. Au încercat
să-și facă ziua de mâine mai predictibilă, mai ușoară. Încă din zorii civilizației, oamenii au început să
adune pentru un mâine mai bun, la început grâne, apoi obiecte pe care le puteau transforma în grâne,
iar mai apoi monede de aur, de argint sau alte metale mai puțin strălucitoare care puteau cumpăra
aproape orice, chiar și vise. Obiectele din aur sau argint puteau fi transformate lesne în monede sau
viceversa, după cum erau vremurile. Cu alte cuvinte, economisirea a apărut încă din zorii civilizației
dar nu a fost întotdeauna pe placul unor principi lacomi sau războinici. De altfel, una din cărţile de
căpătâi ale civilizației europene, Biblia, ne transmite şi ea pilde de acest fel. Când vremurile deveneau
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neprielnice, sau când războaiele răvășeau țările, când hoarde prădalnice năvăleau de-a lungul și de-a
latul continentului, motivele ascunderii bogățiilor erau și mai întemeiate. Cu timpul, năvălitorii au
luat și chipul prietenos al unor șarlatani carismatici ale căror malversațiuni atentau atât la bunurile
obștii, cât şi la cele ale oamenilor. De aceea oamenii, în funcție de aptitudini încercau să-și ascundă
averea. Așa au apărut formele de ascundere a banilor, de la proverbialii bas de laine ale francezilor,
sau acele șosete groase de lână în care ei ascundeau monedele de aur sau argint (de unde și expresia
de a ține banii la ciorap) sau prinderea pe portul popular a podoabelor scumpe, până la comorile
unor aristocrați, îngropate în pivnițe, peșteri sau locuri bine ascunse. Din păcate, unele nu au mai
fost descoperite de proprietari. Oamenii au trecut din lume, fără a se mai putea bucura vreodată de
avuția lor secretă.
De-a lungul și de-a latul țării, sunt nenumărate astfel de tezaure, a căror stăpâni au pierit în vremurile
tulburi de odinioară. De exemplu, în Cluj, sub o veche clădire romană din secolul III, s-a descoperit un vas
care cuprindea peste 1.200 de monede romane de argint. Mica avere aparținuse unui aristocrat roman
care deținea o vilă luxoasă în urbea romană Napoca, dar el se pare că a pierit în incendiul provocat de
o invazie barbară. La doar câteva sute de metri, în pivniţa unui alt imobil clujean, au fost găsite 22 de
monede de aur ascunse de fostul proprietar de frica prigoanei comuniste care interzisese economisirea şi
deţinerea monedelor de aur. Nici despre acest proprietar nu se mai știe nimic.
De fiecare dată când economisim o sumă de bani, ne gândim la viitor, la un vis care ar putea
deveni realitate în timp, în funcţie de capacitatea noastră de a fi cumpătaţi în faţa unor tentaţii.
Cumpătarea este un efort, o virtute sublimată de sfinţi sau sihaştri. Dincolo de ea stă un țel sau poate
paradisul. Romanul vechii urbe Napoca visa la zidurile strălucitoare ale Cetății Eterne. Cine nu își
dorea să trăiască în centrul lumii, care pulsa belșug, civilizație și cultură? Poate se gândea că nepoții
lui vor îmbrăca odată toga senatorială sau vor conduce o legiune romană precum mai înainte o
făcuseră Caesar, Pompei cel Mare sau Traianus.
Poate că clujeanul ce a ascuns în pivnița locuinței sale mica comoară, visa la o viață tihnită în
orașul prosper de pe Someșul Mic, sau începerea unei noi vieți într-un oraș precum Londra, Paris
sau New York, departe de cizma bolșevică. Acolo el sau urmașii lui puteau să pornească o negustorie
cu cereale sau poate un mic atelier cu bunuri artizanale, o brutărie sau o carmangerie, putându-se
bucura de luminile acelor orașe a căror culori le putea doar bănui din filmele alb negru.
Visele au rămas și ele îngropate lângă comori, iluziile parcă mai transpar în strălucirea de aur și
argint pe care restauratorul, cu o grijă profesionistă, dorește să o transmită celor ce le vor admira în
muzee. Le vor ghici când pașii vor fi mai șovăitori şi se vor împiedica fără voie, atunci când, din adâncuri
vor striga spre soare niște reverii ucise. Aceste comori totuși, se mai păstrează pentru că cele mai multe au
fost luate în focul luptelor sau pârjolurilor care ne-au scris istoria. Prea multe vise spulberate sau furate!
Atunci când vorbim de pace, de stabilitate, de încredere sau civilizație, nu trebuie să le
considerăm cuvinte goale, doar pentru că războaiele sunt departe de locul unde trăim,
că banii de astăzi vor avea aceeași valoare mâine, că banii pe care îi economisim
sunt cu adevărat fundamentul visurilor noastre. Ele se pot spulbera într-o clipă.
De aceea, poate că bancherul, atunci când citește sau completează nenumăratele rapoarte,
formulare sau situații financiare trebuie să aibă în minte că are în tezaurele sale,
mai mult sau mai puțin virtuale, vise omenești, că păstrează nu doar bani, dar și speranțe.
Altfel, va deveni un alt despot, un alt invadator, ce va răpi sau ucide comorile de vise ale omenirii.

Septimiu Moga
SR Cluj a BNR
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Lecţia de economisire

Secretul vieţii împlinite - educaţia financiară!
Ghicitoare:
„Ce vă trece prin mâini,
Făr’ de-a le fi stăpâni;
Se păstrează-n ladă,
Fără ei, nu faceți treabă”.
IINAB

Într-o zi, mă plimbam pe bulevard cu fiica mea și am oprit în fața unui magazin de jucării.
Vitrinele erau curate, multicolor aranjate, iar pe rafturi jucării zâmbitoare te invitau să le iei
acasă.
- Tati, uită-te la păpuşa aceasta, o vreau și eu! spuse fetița, strângându-mă mai tare de
mână şi arătând spre o păpușă mare, deosebit de frumoasă. Mi-o iei, te rog?
- Bineînțeles, am răspuns, dar trebuie să o cumpăr, nu să o iau.
- Atunci, cumpăr-o și hai să o luăm acasă!
- Bine, o cumpăr, i-am răspuns, dar mai întâi am nevoie de bani, pe care să-i plătesc în
schimbul păpușii. Și această păpușă costă destul de mult.
- Adică trebuie mulți bani pentru a o putea cumpăra?
- Da, destul de mulți.
- Tu ai bani, nu-i așa? Dacă nu ai bani acum, poți să îi faci, fiindcă te pricepi la toate (fiica
mea crede că tati al ei chiar se pricepe la toate și poate să facă orice!).
- Nu, i-am răspuns, banii nu pot să fie făcuți de oricine, sunt făcuți de o bancă, iar tati ca
să aibă bani, trebuie să muncească! Și - am continuat - dacă tati nu are suficienți bani, va trebui
să meargă și să-i împrumute (adică îi primește acum și îi înapoiază mai târziu) tot de la o bancă.
- Înţeleg că banca are banii, ea îi face și tot ea îți dă și ție când ai nevoie, spuse micuța.
- Da, îmi dă bani, mă împrumută, dar trebuie să îi dau înapoi.
- Ei bine, dar ce contează, tu muncești, ai bani și îmi cumperi mie păpușa aceasta!
- Da - am continuat - însă nu pot să cumpăr jucaria acum. Dar, dacă înveți să economisești
bani, o să o poți cumpăra chiar tu.
După ce căzu serios pe gânduri, continuă:
- Dar ce înseamnă să economisești, înseamnă să muncești cum faci tu sau să îi iei de la
bancă?
La această întrebare nu i-am răspuns, însă i-am promis că va afla singură.
Am intrat apoi în magazin și am cumpărat o pușculiță în formă de găinușă, din porțelan,
cu aripi multicolore și coadă în formă de seceră.
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spus.

- Ăsta este cadoul meu de astăzi pentru tine. Cu el vei învăța să economisești bani – i-am

- Cum, cu o găinușă pot să cumpăr o păpușă? a întrebat din nou.
Nici la această întrebare nu i-am răspuns, având grijă să țină bine pușculița și să nu o scape
din mânuță.
Acasă, i-am înmânat mai mulți bănuți, unii din metal (monede), alții pe suport polimer
(bancnote), introducându-i unul câte unul în pântecele găinușei. Și, în timp ce le introduceam,
stabileam care era mai valoroasă, cum le puteam schimba între ele și încercam să aflăm de câte
aveam nevoie pentru a cumpăra păpușa mult dorită.
- Vezi, găinușa asta este ca o bancă - i-am spus - poți adăposti banii în ea și să sperăm că
aceștia vor fi mai mulți, pe zi ce trece.
Și într-adevăr, zilele treceau și fetița mea începea să "adăpostească" toți bănuții pe care
îi primea cu diverse ocazii, găinușa devenea tot mai grea și parcă mai frumoasă. Și, cu fiecare
bănuț introdus, se simțea bucuria unui copil care își dorește un lucru anume.

După un timp, am ajuns din nou la magazin.
Păpușa era acolo, la locul ei, ne aștepta. Dar
banii din pușculiță nu se înmulțiseră suficient
pentru a o putea cumpăra. I-am explicat că
va trebui să mai așteptăm, să continuăm să
economisim, dacă dorim să cumpărăm acea
păpușă.
Și iată că, într-o bună zi, găinușa a
devenit așa de grea și neîncăpătoare ca să
mai primească vreun bănuț. Găinușa făcuse
pui, banii depuși acolo se înmulțiseră.
Puteam cumpăra acum, în sfârșit,
mult dorita păpușă, iar satisfacția acestui
lucru se citea în ochii curați de copil.
Pornind acasă, ținând jucăria
împreună de mânuță, m-am aplecat
asupra fiicei mele și i-am spus,
amintindu-mi de un slogan la modă cu
ceva timp în urmă: draga mea, să ții
minte că "...azi la bancă un leu depui,
mâine el va scoate pui..."!
Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu
ASE Bucureşti
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Educație timpurie

Educaţia financiară pentru copii – cât de devreme
trebuie să începem?
Sunt de părere că niciodată nu este prea devreme să începem să discutăm cu copiii noștri despre
noțiunile financiare. Părinții sunt adeseori foarte preocupați să își învețe copiii să scrie și să citească
de la vârste fragede, există adevărate competiții între părinți referitoare la momentul când copiii
lor au deprins aceste abilități. Ceea ce foarte puțini părinți apreciază însă este faptul că, așa cum
abilitățile de a scrie sau de a citi sunt esențiale pentru succesul de mai târziu al unui copil, la fel
ar trebui să ne preocupe să îi ajutăm pe copii să își dezvolte abilitățile de a lua decizii eficiente și
informate despre gestionarea banilor și a finanțelor personale. Un copil informat încă de la vârste
fragede are toate șansele să se dezvolte frumos într-un adult independent financiar, capabil să își
gestioneze cu pricepere resursele financiare.
Prima dată când m-am gândit serios că este cazul să încep să îi povestesc fetiței mele despre
bani și despre rolul lor în viața de zi cu zi a fost în urmă cu patru ani (fetița mea, Sara, avea doi
ani și jumătate pe atunci) când, încercându-i să-I explic că nu mai am bani să îi cumpăr și cea de-a
patra mașinuță, ea mi-a spus senină: “Mami, dacă nu mai ai bani, poți să te duci la bancomat să îți
mai dea”. În acel moment, m-am oprit pentru câteva momente în mijlocul străzii și m-am întrebat:
“Oare unde am greșit?”. Eu, contabil de meserie, crescută într-o familie de contabili în care discuțiile
despre gestionarea resurselor financiare erau mereu prezente, eu, care am purtat pe rând pălăria de
auditor fiananciar, consultant financiar și instructor de formare profesională al adulților în domeniul
financiar-contabil, eu nu sunt în stare să îi transmit propriului meu copil noțiuni de bază despre bani?
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Am decis atunci să schimb strategia și, în loc să folosesc scuza “nu am bani” (care oricum nu
funcționa foarte eficient), să încep să îi explic cum se câștigă banii, cum este foarte important să îți
alegi o profesie care să îți placă și care să îți aducă resursele necesare unei vieți decente făcând în
același timp ceea ce îți aduce satisfacții și te motivează , să îi explic diferența dintre nevoi și dorințe și
cum este bine să îți direcționezi bugetul limitat către diverse arii în funcție de priorități.
Copiii învață foarte mult de la alți copii de vârsta lor și pot câteodată primi informații greșite
sau distorsionate despre bani. Sara a venit într-o zi acasă de la grădiniță să mă întrebe: “Mami, noi
suntem bogați?” Întrebarea m-a luat iarăși prin surprindere și am încercat să investighez unde este
miezul problemei. Se pare că un coleg de la grădiniță se lăudase în fața tuturor colegilor că familia lui
este foarte bogată și că el este norocos că își poate cumpăra tot ceea ce dorește. I-am explicat că pentru
a avea o situație financiară stabilă și pentru a avea posibilitatea să îți cumperi majoritatea lucrurilor
de care ai nevoie sau pe care ți le dorești, nu trebuie sa fii doar norocos ci trebuie să muncești din greu
și să iei decizii înțelepte despre modul în care își utilizezi economiile. Următoarea întrebare a fost:
“Ce sunt economiile?”.
Am început atunci să confecționăm o pușculiță, să economisim și am ghidat-o întotdeauna să își
utilizeze banii economisiți cu înțelepciune. A înțeles repede că dacă își cheltuie dintr-o dată toți banii
strânși cu trudă pe cea mai scumpă jucărie care apare în reclamele de la televizor, va trebui să treacă
multă vreme până va reuși să strângă suficient de mulți bani pentru următoarea achiziție.
Înţelegând relația
dintre modul în care
se câștigă banii,
cheltuieli şi economii,
copiii încep să înțeleagă
valoarea banilor.

Mai departe, cu ajutorul
monezilor și a bancnotelor
din diferite țări pe care le
colecționează și cu care ne
jucăm adeseori, Sara a reușit
să își dezvolte abilitățile
matematice și să înțeleagă
mai ușor cum diverse valute
pot fi schimbate între ele.

Am constatat cu încăntare că și școala la care merge Sara (“Școala Step by Step - București”)
are un rol foarte important în a-i educa pe copii din punct de vedere financiar. Copiii sunt implicați în
diverse proiecte de antreprenoriat, muncesc pentru a-și câtiga banii (Ex: confecționează mărțișoare
pe care le vând apoi la Târgul anual de mărtișoare). În urma celui mai recent târg, au utilizat
suma strânsă pentru a-și satisfice atât o nevoie (achiziționarea unui videoproiector) cât și o dorință
(achiziționarea unui joc Lego). Cu ajutorul părinților și al cadrelor didactice, se organizează ateliere
distractive de lucru pe diverse teme. Eu am organizat împreună cu clasa Sarei un atelier de pregătit
și vândut limonadă. Am stabilit un buget iniţial, l-am utilizat pentru achiziționarea ingredientelor
și, în urma târgului de limonadă am reușit chiar să obținem profit. Le-am prezentat astfel copiilor o
mică parte din circuitul banilor și care este rolul contabilului într-o organizație. M-au întrebat dacă
profesioniștii contabili sunt bogați. Le-am răspuns că profesioniștii contabili foarte valoroși sunt
foarte căutați și sunt remunerați de cele mai multe ori cu salarii generoase, pe măsura responsabilității
lor și a contribuției pe care o aduc la dezvoltarea eficientă a afacerii. Nu știu dacă i-am convins încă
să îmbrățișeze această meserie, dar îmi propun să continui acest proiect personal. Următoarea etapă:
vizite de lucru & distracție la organizațiile unde lucrează mami și tati (și el tot contabil).
Cristina Guțu, FCCA
Advisory Manager, Head of KPMG Training Academy
KPMG România SRL
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Proiecte
Concursul Judeţean de Mascote din cadrul Proiectului de
implementare la nivelul învăţământului preşcolar
a opţionalului Educaţie Financiară prin Joc

CONCURS

DE MACHETE
ÎN IMAGINI

Credeţi că la grupa mică este prea devreme să-i
provocaţi pe copii să pronunţe cuvinte ca: bancomat,
card, troc, donare... sau să economisească? Vă înşelaţi!
Micii preşcolari s-au descurcat de minune,
impresionând publicul adult pentru că s-au comportat
ca nişte adulţi. Alături de ei, s-au străduit să le fie
ghizi, îmbinând educaţia formală cu cea nonformală,
reprezentanţi de la băncile din oraş.

Educaţia financiară
începe de la .... grupa mică
Ne-au demonstrat-o copii de la Grădiniţa
“Frunză de Stejar” conduşi de doamna Lili Soare, pe
tărâmul fermecat al poveştilor despre bani.

Premiul I - “Leul de Aur” - Grădiniţa nr. 23 Ploieşti

Câştigul a fost al tuturor:
copiii au experimentat şi s-au
familiarizat cu mediul bancar,
iar publicul a fost răsplătit cu
un frumos program artistic
la scenă deschisă. Nu a lipsit
surpriza: păpuşa vorbitoare
Frunzuliţa Economi - mascota
care a câştigat Marele Premiu.
Marele Premiu
Grădiniţa “Frunză de Stejar”
Plopeni

prof. dr. Mariana Ilie
inspector ISJ Prahova
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De la cititori primite...

Toamna se numără... ideile!
A venit toamna!...
Vă amintiţi: ,,Greierele şi furnica?”
Prin intermediul acestei poezii,
copiii învaţă o lecţie esenţială:
munceşte şi ECONOMISEŞTE!

Astfel, încă de la grădiniţă, prin intermediul
EDUCAŢIEI FINANCIARE, preşcolarii capătă
cunoştinţe, în cadrul jocurilor propuse,
despre conceptul de ,,economisire”.
Am realizat astfel o puşculiţă din materiale reciclabile
(peturi cu dopul de plută), obiect folosit de copii
pentru a economisi bancnote şi monede .

Nu numai în cadrul orelor de educaţie financiară se pot consolida
cunoştinţele despre bani, ci şi în cadrul activităţilor de tip ALA1.
Astfel, am desfăşurat, la fiecare centru propus,
de-a lungul întregului an şcolar, diferite activităţi,
spre încântarea copiilor. Iată câteva dintre activităţi:
1. CENTRUL BIBLIOTECA: ,,Citim imagini despre bani”,
,,Sortăm monede şi bancnote după diferite criterii”, ,,Scriem diferite
cuvinte din vocabularul financiar-bancar”.
2. CENTRUL JOC DE ROL:
,,La magazin”, ,,La bibliotecă, ,,La aprozar”, ,,La librărie” etc.
3. CENTRUL JOC DE MASĂ:
,,Din
jumătate-întreg”
(puzzle
reprezentând bancnote şi monede),
,,Reconstituie
întregul”
(puzzle),
,,Labirint: ,,Ajută fetiţa să ajungă la
bancă” etc.

4. CENTRUL ARTĂ:
,,Imprimare monede” ,
,,Desen după contur: monede
şi bancnote), ,,Confecţie
şi decorare portofelul”,
,,Decupare de bancnote”,
,,Modelăm monede”.

5. CENTRUL
CONSTRUCŢII: ,,Banca
Naţională”, ,,Bancomatul”,
,,Seiful” etc.

De asemenea, cu diferite ocazii,
copiii fac schimb de jucării,
învăţând astfel ce este trocul...

Educatoare:
Carmen-Nicoleta Moroşan şi Natalia Tanu
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Proiecte premiate
PLOUĂ CU BANI
Bună ziua! Sunt Bănuț.
Și-s un norișor micuț.
Ca să știți voi, copii,
Banii NU sunt jucării!
Jucării, ai: bicicletă,
Păpuși, mașini, trotinetă,
Cadouri nenumărate
În cameră-ți stau înșirate.
- Haide, tată! zici tu. Fă magie!
Dă-mi și mie-o jucărie!
- Nu am cum, copile drag,
N-am vreun ban rămas pe card.

OLIMPIADA MICILOR BANCHERI
ÎN IMAGINI

- Dar am spus să faci magie!
Scoate-un ban din pălărie!
- Vise mari ai, copile.
Hai să-ți dau însă o veste:
Noi nu suntem în poveste!
Din păcate, dragul meu,
BANII SE FAC FOARTE GREU!

Eric Robescu, clasa a IV-a B
Şcoala Gimnazială ,,Maria Rossetti” Bucureşti
Proiectul: ,,Plouă cu bani”

Şcoala Gimnazială nr. 1 Brăneşti, Ilfov
Proiectul: ,,De la teorie la practică”

Şcoala Gimnazială ,,Emil Racoviţă”,
Oneşti, Bacău
Proiectul: ,,Bancher pentru o zi”

Succes
în noul an scolar!
,
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