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1. Cultura banilor şi nevoia obiceiurilor financiare sănătoase.
          Fiecare ţară are propria sa cultură a banilor, adică a modului în care banii pot fi folosiţi,
percepuţi şi reglementaţi.  Există multe diferenţe privitoare la felul în care sunt utilizaţi banii. În unele
ţări cecurile sunt folosite la plata taxiurilor, în vreme ce în alte ţări plata în numerar este acceptată
pentru acest serviciu.
         În multe ţări sunt plătite şi percepute dobânzi, dar în alte state acestea sunt de neacceptat.
Cardurile de credit nu sunt nici ele universal acceptate; disponibilitatea şi nivelul de utilizare variază,
la fel ca şi reglementările privind valutele, dobânzile sau informaţiile cu caracter financiar. Costurile
traiului într-o anumită ţară pot fi cu mult mai mari sau mai mici decât într -o altă ţară, nedepinzând de
reglementările financiare. În contextul globalizării economice cetăţenii trebuie să înţeleagă existenţa
acestor diferenţe. Ei nu pot deprinde nuanţele specifice fiecărei ţări, însă pot învăţa să facă o
comparaţie între state în ceea ce priveşte diferenţele de cultură a banilor.
         Banii reprezintă un lucru asupra căruia fiecare are propria sa părere. Indiferent dacă ai foarte
mulţi bani sau foarte puţini, ai nevoie de ei în fiecare zi. Felul în care cineva foloseşte banii este unic,
este felul său, determinat de circumstanţele şi de locul în care trăieşte.  S-ar părea că toată lumea ştie
să-şi câştige şi să-şi cheltuiască banii. Realitatea demonstrează însă, că prea mulţi oameni nu ştiu cum
să controleze modul în care folosesc banii. Banii îi controlează pe ei. Unii nu ştiu cum să-şi
administreze resursele financiare, alţii nu ştiu cum să-şi cumpere ceva de care au nevoie, alţi adulţi îşi
pierd banii pe investiţii neperformante sau în faţa escrocilor, în sfârşit oameni care nu ştiu să trăiască
cu banii pe care îi au. Întrucât atât adulţii, dar şi copiii folosesc banii pentru a adăuga bunuri la cele pe
care le au, îşi sporesc experienţa de viaţă prin filme, teatre sau excursii şi îşi plătesc costul traiului
zilnic, relevă faptul că educaţia financiară este importantă pentru a obţine controlul deplin asupra
propriei situaţii financiare şi implicit a controlului pe care să-l aibă asupra propriei vieţi.

Elementele fundamentale ale educaţiei pentru bani atât la nivelul tinerilor cât şi la nivelul
adulţilor sunt: planificarea financiară, stabilirea obiectivelor şi luarea deciziilor. Planificarea financiară
este un proces de gândire şi nu un produs. Un plan financiar se fundamentează pe ce este mai
important în viaţa fiecăruia adică ce vrea să obţină, să fie şi să facă.
         Stabilirea obiectivelor îl ajută pe fiecare să traseze direcţia către planurile şi acţiunile sale. Ca să
faci acest lucru este necesară cunoaşterea activelor, pasivelor şi cash -flow-ului. Pentru a-şi putea
stabili obiectivele oamenii trebuie să prioritizeze conştientizând că resursele sunt întotdeauna limitate.
Ele le dau oamenilor dorinţa de a reuşi. Fiecare dintre noi trebuie să facem distincţia dintre nevoi şi



dorinţe. Un element esenţial în îndeplinirea obiectivelor financiare es te practica economisirii continue
şi consecvente, lucru posibil prin efectuarea de cheltuieli mai mici decât veniturile. Această practică se
numeşte P.T.P. (plăteşte-te pe tine primul). Luarea unei decizii joacă un rol important în procesul de
planificare financiară. Este important ca oamenii să înţeleagă că multe decizii personale actuale vor
avea consecinţe asupra deciziilor viitoare.

2.   Banii în familie.
         Problema banilor constituie subiect de discuţii în familie, discuţii care uneori ajung la  conflicte.
Atunci când membrii adulţi ai unei familii ajung în situaţii dificile din cauza banilor, ceilalţi membri ai
familiei trebuie să ţină seama de experienţa de viaţă a celuilalt, care îl face să fie mai econom sau mai
generos. Certurile legate de bani pot fi prevenite dacă problemele apărute sunt discutate deschis de
fiecare dată.  Nici un membru al familiei nu trebuie să plece de la premisa că celălalt cunoaşte
destinaţia banilor şi are imaginea situaţiei financiare a întregii familii. De aceea, es te necesară
elaborarea unui plan periodic al cheltuielilor în funcţie de obiective, întrucât un aspect fundamental al
educaţiei pentru bani este ca fiecare membru al familiei să cunoască posibilităţile financiare ale
acesteia. Necunoaşterea situaţiei reale în legătură cu posibilităţile familiei poate duce la presiuni
nejustificate asupra veniturilor din partea unor membri ai acesteia.  În ceea ce priveşte norma privind
punerea banilor la comun, ea nu este obligatorie.  Membrii adulţi ai familiei pot să aibă  conturi
separate iar cheltuielile se pot împărţi în funcţie de veniturile proprii. Se poate de asemenea crea un
cont comun pentru cheltuieli gospodăreşti şi conturi separate pentru cheltuieli personale. O a treia
situaţie este atunci când membrii familiei au conturi separate dar oferă acces celuilalt la propriul cont.

3. Vârsta şi educaţia pentru bani.
         Cei mici văd în bani o sursă de plăcere dar şi de discuţii frustrante, nelinişte, recompense,
pedeapsă.  Necesitatea de a educa treptat până la adolescenţă în acest domeniu, rezultă din faptul că
aceştia vor fi viitori administratori ai familiilor lor, dar şi clienţi potenţiali ai băncilor, vânzători şi
cumpărători.  La vârsta de cinci ani, banii sunt pentru copii ceva abstract, dar ei pot fi învăţaţi  că banii
se obţin prin muncă iar banii găsiţi pe stradă nu sunt ai lor. Ei pot fi educaţi în spiritul economiilor şi
determinaţi să nu risipească mâncarea, lumina şi apa. Cele mai bune modalităţi de educare la această
vârstă le constituie exemplul adulţilor dar şi răspunsurile potrivite la întrebările copiilor privind
problemele banilor din familie. La această vârstă copiii trebuie să înveţe despre valoarea banilor altfel
ei vor fi asociali şi vor începe să ne fure din portofelele pe care le au uneori la îndemână. Copilului i se
dă posibilitatea cât mai devreme, să aibă bani la dispoziţia sa. Aceasta este o condiţie ca el să înveţe că
nu toate dorinţele sunt realizabile şi că el este responsabil de suma pe care o are la dispoziţia sa.
         La vârsta de şapte ani, copiilor li se poate oferi periodic o sumă care le dă sentimentul
autonomiei şi responsabilităţii. La această vârstă se poate discuta despre modul în care au fost cheltuiţi
aceşti bani. Copilul nu trebuie remunerat pentru ceea ce face în gospodărie şi nici nu trebuie să i se
retragă suma pentru că nu a fost cuminte.  De asemenea, dacă suntem într -o situaţie financiară grea,
este necesar ca adulţii să explice copilului acest lucru pe măsura înţelegerii sale. Copilului de ace astă
vârstă i se poate explica de ce nu e bine să fure bani sau obiecte. Lor nu trebuie să i se repete mereu că
viaţa este foarte scumpă şi că trebuie să muncească şi să câştige. Lor trebuie să li se vorbească despre
preţul lucrurilor al hranei şi serviciilor pe care le foloseşte familia dar şi de banii necesari pentru o
anumită perioadă. La această vârstă, i se poate aloca o sumă pentru şcoală lăsându -i libertatea s-o
împartă singur. Copii învaţă valoarea banilor cu exemple concrete, nu cu adjective sau cu morală. La
această vârstă putem săi învăţăm să viseze cu privire la bani dar să şi constate că un vis poate să treacă.



         La vârsta de doisprezece ani începe adevărata educaţie pentru bani. La această vârstă pot să fie
utilizate conturile bancare. Sumele livrate de familie sau dobândite din alte surse nu trebuie să depindă
de rezultatele şcolare şi nici de serviciile prestate. Este necesar ca pă rinţii să le vorbească despre
modul în care ei câştigă banii.   Participarea copiilor şi adolescenţilor la repartizarea banilor în familie,
este o condiţie pentru ca aceştia să nu aibă pretenţii exagerate şi să se încadreze în anumite sume
alocate, a căror valoare să o estimeze corect. Vârsta adolescenţei este vârsta la care tinerii învaţă ce
înseamnă atitudinile diferite faţă de bani. Unii dintre aceştia se opun ideii de planificare financiară,
având impresia că îşi pierd autonomia şi controlul asupra resurselor băneşti. Toate aceste aspecte arată
cât de importantă este educaţia în acest domeniu, educaţie care va trebui să ducă la evitarea unor
decizii costisitoare cu efecte negative asupra vieţii viitorilor cetăţeni.  La această vârstă copilul începe
să-şi dea seama că va fi stăpân pe puterea pe care ţi-o dau banii, dacă nu-i va cheltui pe toţi deodată.
Copilul poate învăţa că nu trebuie să se lase dominat de bani, şi să -i folosească, transformându-i
lucruri utile. Banii constituie şi simbolul puterii, dar o putere pe care nu trebuie să te laşi orbit. Copilul
trebuie să înveţe să-i preţuiască şi să-i respecte şi pe cei care câştigă mai puţin. Copii trebuie ajutaţi să
înţeleagă valoarea concretă, simbolică şi valoarea lor imaginară. Însă e la fel de greşit să  li se dea prea
mulţi bani copiilor care nu ştiu ce să facă cu ei şi în acelaşi timp să -i ajutăm să înţeleagă valoarea
banilor şi să li se vorbească despre aceştia în termeni concreţi.

4. Rolul şcolii şi al profesorilor în educaţia financiară a tinerilor.
Pentru elevii de liceu studiul economiei şi implicit a educaţie financiare reprezintă o necesitate

financiară şi capătă dimensiuni aparte. Economia generală, inclusă în corpul disciplinelor socio -
umane, constituie fundamentul teoretic pentru o serie de alte discipline economice cum ar fi: economia
aplicată, educaţia antreprenorială, elemente de management şi marketing.

În afara celor menţionate în România s-au desfăşurat şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, pe baza Protocolului nr.10184/ 14.05.2003, a Programelor Junior Achievement, care au ca
scop educarea copiilor şi tinerilor în spiritul economiei de piaţă şi al antreprenoriatului pentru o mai
bună adaptare la mecanismele pieţei libere şi la căutarea unui loc de muncă după terminarea st udiilor.
Acestea oferă spre studiu discipline precum: - economie aplicată, piaţa de capital, finanţele mele,
discipline cu un conţinut extrem de interesant şi util care permite elevilor să -şi modeleze percepţia şi
gândirea despre bani şi despre modul în care îi pot folosi. În cadrul acestor discipline sunt însuşite
toate conceptele financiare corelate: banii, economisirea, bugetarea, investiţiile, împrumutul,
asigurarea.

Prin însuşirea conceptelor de bază ale economiei şi conceptelor privitoare la acest do meniu,
elevii vor putea să-şi reprezinte şi să înţeleagă bunurile pe care le cumpără din perspectiva costurilor şi
a timpului investit, să gândească asupra resurselor pe care le deţin şi asupra datoriilor pe care le au.
Elevii nu vor găsi imediat aplicabilitatea practică a tuturor conceptelor, dar acestea vor trebui fixate şi
reţinute pentru a fi folosite mai târziu pe măsură ce tinerii acumulează diverse experienţe de viaţă.

Punctul de plecare în educaţia financiară a adolescenţilor este reprezentat de aspiraţiile imediate
ale acestora iar mai apoi pe aspectele ulterioare care se adaugă la formarea unei imagini complete
asupra modului în care banii sunt utilizaţi, cheltuiţi, economisiţi, investiţi.

Din această perspectivă rolul fundamental în educaţia pentru bani îl are profesorul de economie.
El îi poate ajuta pe elevi să înţeleagă că deciziile privitoare la bani, sunt personale şi depind de valorile
personale. Profesorul este cel care demarează procesul în care fiecare elev îşi analizează obiectivele
financiare şi cheltuielile pe care trebuie să şi le însuşească. De talentul şi priceperea profesorului,



depind în cea mai mare măsură obiectivele fundamentale ale educaţiei pen tru bani cum ar fi:
dobândirea unor modalităţi de a câştiga bani; identificarea diferenţelor dintre cheltuielile personale şi
de afaceri; formarea deprinderilor de a ţine evidenţa banilor cheltuiţi; formarea deprinderilor de a
stabili obiective proprii de economisire.

În educaţia pentru bani un rol deosebit de important îl reprezintă cunoaşterea şi ierarhizarea
trebuinţelor ilustrată cu ajutorul piramidei lui Maslow. Aceasta constituie un instrument care
facilitează elevilor înţelegerea propriului sistem de valori şi demararea analizei unora dintre cele mai
subtile motive care stau la baza modului în care îşi cheltuiesc banii.

Maslow a identificat cinci niveluri ale nevoilor umane: fiziologice (necesarul elementar al
vieţii); de siguranţă (nevoia de a fi protejat împotriva oricăror ameninţări); sociale (necesitatea de a fi
integraţi într-un grup); de stimă (dorinţa de a fi apreciat); de autorealizare (dorinţa de realizare în
conformitate cu propriul potenţial). Nevoile fiziologice constituie factorii fără care nu se poate trăi, dar
îndeplinirea acestor nevoi nu ne dă o satisfacţie care să ne motiveze în dezvoltarea personală. În
schimb nevoile complexe constituie factori motivanţi care determină oamenii să vrea mai mult să
dorească altceva pentru a se simţi împliniţi. Profesorul de economie va putea prezenta piramida lui
Maslow  ca un instrument care să faciliteze elevilor înţelegerea propriului sistem de nevoi şi să
demareze analiza unora dintre cele mai subtile motive care stau la baza modului în care îşi cheltuiesc
banii. Un ajutor preţios în acest demers al profesorului de economie poate fi psihologul şcolii care
poate vorbi elevilor despre motivaţii şi despre modul în care valorile şi modelele pot determina
opţiunile de zi cu zi. De asemenea experţii în marketing sau profesorul de marketing şi publicitate pot
să prezinte elevilor referiri interesante la motivele pentru oamenii care cumpără şi felul în care nevoile
lor emoţionale sunt speculate de către ofertanţi.
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