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Bogat - sãnãtos, longeviv;
sãrac - slabã speranþã
Distopia anului 2169 pare situatã la gaþi tezaurizeazã miliarde de ani, cei
151 de ani distanþã de aceste momente sãraci mai au câteva ore, minute,
pe care le trãim acum, dacã este sã ne secunde ºi la epuizarea timpului mor
luãm dupã filmul de ficþiune american brusc, parcã loviþi cu leuca.
“In Time”, unde scenaristul, reDar, saptãmâna trecutã,
gizorul ºi producãtorul neozeecând a dat publicitãþii primul
landez Andrew M. Niccol a
sãu raport asupra conexiunii
imaginat o lume în care banii au
dintre avuþie, sãnãtate ºi longefost înlocuiþi cu timpul de viaþã
vitate, banca elveþianã UBS
ºi fiecare persoanã peste vârsta
s-a vãzut silitã sã precizeze
de 25 de ani (când înceteazã sã
“It’s not science fiction”, la
MAKE
mai îmbãtrâneascã), poartã un
constatarea cã mai mult de
contoar pe braþ, afiºând cât mai
jumãtate dintre investitorii boare de trãit; sistemul economic se ba- gaþi (53%) se asteaptã sã trãiascã 100
zeazã pe tranzacþiile plãtite cu timp de de ani ºi mai mult (investitorii chestioviaþã - bãnci, credite, dobânzi - cei bo- naþi fac parte din categoria HNWI -

“High Net Worth Individuals”, cei cu
un disponibil lichid pentru uz personal
de peste un milion de dolari).
Durata medie a vieþii persoanei a
crescut aproape peste tot în lume: în
China, SUA ºi majoritatea þãrilor din
Europa de Est, speranþa medie de viaþã
la naºtere a ajuns la peste 70 de ani,
conform Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD),
dar cei din Europa de Vest ºi Japonia se
pot aºtepta sã trãiascã 80 de ani.
Cei mai bogaþi, însã, iau în calcul o
viaþã mai lungã cam cu douã decenii
decât occidentalii ºi japonezii, conform sondajului UBS, considerând

centenarul de viaþã drept un standard
tangibil.
Raportul aratã cã bogaþii sunt dispuºi mai mult sã sacrifice bani pentru o
longevitate suplimentarã, nouã din
zece persoane bogate fiind de acord cã
“sãnãtatea este mai importantã decât
bunãstarea”.
La întrebarea UBS “cât de mult ar fi
dispus sã renunþe din avere, pentru a
garanta încã 10 ani de viaþã sãnãtoasã”, rãspunsurile medii au variat în
funcþie de nivelul avuþiei: investitorii
cu avuþie netã între unul ºi douã milioane de dolari s-au arãtat dispuºi sã renunþe la o treime din acumulare pentru

un deceniu suplimentar de viaþã, în
timp ce investitorii cu peste 50 de milioane de dolari au fost dispuºi sã se
despartã de aproape jumãtate din averea lor.
Bogaþii, de asemenea, par sã ºtie cã
prelungirea vieþii la 100 de ani este o
perspectivã scumpã, care necesitã mai
multe cheltuieli pentru îngrijirea sãnãtãþii, alimente mai bune, exerciþii fizice ºi alte servicii care pot prelungi viaþa ºi cã pentru deceniile suplimentare
de viaþã trebuie sã continue sã plãteascã pentru tot ceea ce viitorul va aduce
nou în sãnãtate. Într-o proporþie de
91%, intervievaþii bogaþi au declarat

cã “fac schimbãri financiare datoritã
speranþei de viaþã crescute”.
UBS afirmã cã raportul a fost elaborat pe baza cercetãrii asupra a mai mult
de 5 000 de investitori bogaþi din lume,
din Germania, Hong Kong, Italia, Mexic, Singapore, Elveþia, Taiwan, SUA,
Marea Britanie ºi Emiratele Arabe
Unite, ilustrând variaþii semnificative
în percepþiile investitorilor de la o þarã
la alta (de exemplu, americanii bogaþi
sunt mai sceptici decât germanii bogaþi,
fiind, se pare, influenþaþi de creºterea
mortalitãþii americane generate de
consumul de droguri).
(continuare în pagina 3)

