Ce înseamnă să fii student FABBV?
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Pentru mine iniţiativa de student FABBV a început un pic ironic, în sensul că după ce
studiasem un an de zile economie şi se presupunea că înţelegeam acele lucruri elementare
şi plictisitoare, adevărata cunoaştere a fost impulsionată din aceeaşi direcţie, mă rog, din
partea unui profesor, care deşi genial, avea şi o mică doză de entuziasm pe partea de
cercetare.

Ideea care m-a făcut să cercetez mai departe (însemnând în timpul vacanţei) a fost
cea referitoare la o fundamentare de bază a legii lui Adam Smith privind “mâna invizibilă”,
respectiv formarea liberă a preţurilor în piaţă din confruntarea cererii şi a ofertei
(naivitatea economică era mare la începutul studiilor).

În timp ce citeam dintr-o carte de economie politică, cu limbaj predominant
comunist, care mai degrabă prezenta evoluţia capitalismului (sclavagism – feudalism –
capitalism) am întâlnit şi câteva idei legate de dinamica preţurilor, de rapiditatea
tranferurilor, a tranzacţiilor, mai simplu zis le vedeam proiectate într-un suprasistem, care
avea la bază aceeaşi idee simplă, dar fundamentală: cerere – oferta – pret.

Pot spune că astfel s-a născut această dorinţă de a duce mai departe pasiunea pentru
economie şi toate aceste fenomene care până într-un punct pot fi modelate de către alte
identităţi mai exacte: fenomene matematice şi empirităţi sociale. Dacă economia presupune
aceste componente (matematică, sociologie, istorie etc.), atunci pentru studentul FABBV
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este subînţeles faptul că trebuie să cunoască şi să cerceteze, concomitent, aceste fenomene
relativ independente.
Paradoxal cu istoria şi tradiţia nu am avut prima întâlnire acum. Când eram în
perioada liceului, Colegiul Naţional “Matei Basarab” a fost în ţol festiv la cei 150 de ani de
cultură, urmându-mi studiile la Academia de Studii Economice am fost din nou în
sărbătoare – 100 ASE. Coincidenţe? Nicidecum. Este vorba doar de încă un eveniment de
mare amploare din agenda studentului FABBV.

Făcând referire la coincidenţe, poate informaţia să fie supusă aceluiaşi tratament?
Adică, printr-o participare la o conferinţă şi prin cel puţin un moment de atenţie să afli o
informaţie de însemnătate uriaşă? Informaţia nu este subiectul unei coincidenţe, ci este
recompensa documentaţiei şi a atenţiei acordate, ca parte a efortului depus de către un
student, în demersurile sale.

Foarte multe persoane reclamă obligativitatea creşterii continue a parcursului unui
student, măsurată complet greşit şi de cele mai multe ori ignorată prin masca unei note (în
conceptele mele, o simplă notă, dată într-un anumit moment din timp nu semnifică absolut
nimic); astfel ei realizează o comparaţie indirectă: compară evoluţia unui student cu rata
inflaţiei, desigur aceea inflaţie controlată, care se bazează pe stabilitatea preţurilor.
Concret, o creştere constanta a capacităţii elevului de procesare, cunoaştere şi înţelegere.
Dar este greşit! Pentru că studentul FABBV are în plan lucruri mult mai înălţătoare, iar
progresul vine de sine, este o simplă consecinţă a practicii sale, un corolar al activităţiilor
întreprinse.

Este o practică de-a dreptul greşită de a considera o simplă acumulare de date, ca
fiind o updatare de informaţii sau o însuşire de concepte.
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Putem considera o misiune sintagma „student FABBV” şi cu siguranţă că putem
defini astfel pasiunea pentru a schimba măcar un singur lucru în bine, în ceva funcţional,
durabil, despre care să se vorbească şi care să rămână, cel puţin pe termen mediu şi lung, în
conştiinţa studentului că reuşit în pofida tuturor greutăţilor. Foarte puţine lucruri vin de la
sine, dar poate că tocmai această negarantare stimulează apetitul pentru progres, riscul va
avea întotdeauna multi factori de urmărit, efortul cele mai multe impedimente, dar reuşita
va fi singura demnă de a fi măsurată şi cuantificată.
Dar ceea ce contează în definitiv este să nu ne abatem de la ţelul nobil pe care ni lam fixat – student în cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.
Până la urmă eu am o parte din acea responsabilitate socială, o componentă
subsidiară a siguranţei şi a stabilităţii, respectiv responsabilitatea fiscală. Nu am dreptul să
mă plâng de condiţiile de control întreprinse de „Fisc”, dacă eu însumi nu fac lucrurile întro manieră legală şi cu simţ de răspundere. Spre exemplu de fiecare dată când achiziţionez
un bun sau un serviciu (deci consum) solicit bon fiscal. Mulţi vor spune ca impactul meu
tinde spre zero, dar o comunitate este numărată după fiecare individ în parte.
Mereu va exista interes propriu (este şi normal să fie, doar aşa se formează în teorie
şi preţul de echilibru), dar asta nu înseamnă că ele trebuie „onorate” prin toate mijloacele,
trebuie avut în vedere faptul că economia pe termen lung nu va asculta de interese mârşave
şi va reacţiona în consecinţă.
Ce mai înseamnă să fii student FABBV? Poate însemna o anumită constrângere,
mândrie sau chiar plăcere neconştientizată, foarte multe lucruri ne fac să ne dorim să fim
studenți FABBV, dar înţelegem că trebuie să ne ridicăm cel puţin la nivelul inferior al
ștachetei? Că, de fapt, acel minim de aşteptare, poate că real vorbind, nu este aşa minim şi
implică un cost foarte mare din partea fiecăruia dintre noi? Un exemplu mai clar ar fi cel
legat de branding: nu îţi permiţi un anume brand dacă nivelul venitului tău nu depăşeşte un
anumit prag. Unii ar putea spune că se “împrumută” (deci cheltuieşte mai mult decât are) şi
în final tot se alege cu “produsul” dorit.
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O economie va fi în continuă mişcare şi chiar această evoluţie este încă un obiectiv al
modelului de student dezirabil facultăţii noastre; ideea este de a înţelege un fenomen şi
abia apoi să explice reacţia unei economii, în fond vorbim de o ştiinţă socială a omului, nu?

Iar aceasta este o concluzie general valabil, foarte multe lucruri pe care noi le vedem
sau le considerăm complicate sunt mijloace, iar scopul va fi întotdeauna un lucru simplu pe
care foarte mulți dintre noi îl cu vederea. Dorinţa este de a fi cu adevărat un student FABBV
prin toate cele indirect menţionate sus.

Foarte multe lucruri pot fi adăugate, detaliate sau extinse legate de sintagma
„student FABBV”, cu toate acestea constrângerea de 1000 de cuvinte va fi depăşită cu unul
singur: punct!
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