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Grecia a adoptat noi
mãsuri de austeritate,
de 6,6 miliarde euro

Guvernul Greciei a adoptat, dumi-
nicã seara, un nou program de redu-

cere a cheltuieli-
lor publice, în
sumã de 6,6 mi-
liarde euro, susþi-
nut de creditorii
internaþionali,
însã acesta pre-
vede un deficit

bugetar mai mare decât cel estimat
anterior.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Michael Fuchs,
parlamentar german:
“Grecia este falitã”

Grecia este falitã ºi va avea nevoie
“sã fie iertatã” de cel puþin 50% din
datorii, potrivit lui Michael Fuchs,
membru conservator al Parlamentu-
lui german. În opinia sa, Grecia este
falitã în pofida ajutorului financiar
furnizat de Uniunea Europeanã.

“Grecia este falitã. Probabil cã nu
existã altã cale decât sã acceptãm re-
ducerea cu cel puþin 50% a datoriilor
sale”, a afirmat Fuchs.

Roubini: Europa are
nevoie de o “bazooka”
de 2.000 miliarde euro

Europa ar trebui sã majoreze fon-
durile alocate combaterii crizei dato-

riilor ºi sã lanseze
o “bazooka” de
2.000 miliarde
euro, înainte sã
fie prea târziu,
declarã econo-
mistul Nouriel
Roubini(foto),

preºedintele Roubini Global Econo-
mics LLC, citat de Bloomberg.

“Sunt foarte îngrijorat cã situaþia
va ieºi de sub control”, a spus Roubini,
adãugând cã “se impune scoaterea
de urgenþã la luptã a unei bazooka
uriaºe, de cel puþin douã trilioane de
euro, chiar în urmãtoarele sãptãmâni,
nu peste trei luni”.

EFSF, în atenþia
zonei euro

Miniºtrii finanþelor din zona euro
s-au reunit ieri, la Luxemburg, unde
urmau sã discute modalitãþi de opti-
mizare a utilizãrii fondului de salva-
re EFSF, respectiv sã facã presiuni
asupra Greciei în sensul implemen-
tãrii reformelor structurale necesare.

Reuniune a miniºtrilor
de Finanþe din UE

Miniºtrii de Finanþe din UE vor
discuta, astãzi, dacã statele membre
cu o situaþie financiarã mai solidã

pot adopta mãsuri
pentru stimula-
rea economiei
blocului european,
anunþã Wall
Street Journal.
Dezbaterea ar
putea marca o

schimbare a politicii adoptate în oc-
tombrie 2009, de a cere þãrilor UE
sã înceapã sã-ºi reducã deficitele în
2011.

V.R.

Goldman Sachs? Nu!
Lumea e condusã de HNWI!

K
athy Fuld, soþia lui Dick
Fuld, fost CEO (chief
executive officer) al
bãncii de investiþii Leh-

man Brothers, a cerut la unul din ma-
gazinele de lux Hermes (faimoase
pentru bunul gust ºi preþurile exorbi-
tante, compania fiind acþionarã a ca-
sei de modã Jean-Paul Gaultier) sã
nu-i fie ambalate cumpãrãturile în
punga atât de cunoscutã tuturor – cea
care, deasupra majusculelor
“HERMES”, aºazã o caleaºcã ºi un
cal, semn devenit echivalent cu
scumpetea – ci sã-i fie împachetate
în hârtie albã, simplã.

Gestul a fost socotit exemplar
pentru schimbãrile intervenite în
comportamentul celor mai bogaþi
oameni ai planetei, dupã declanºarea
crizei mondiale: “Bogaþii sunt mai
conºtienþi de consumul ostentativ",
au tras concluzia experþii în HNWI
(“High Net Worth Individual”, adicã
“indivizi cu valoare netã înaltã” ) -
grupul de persoane care deþine averi-
le cele mai ridicate de pe glob.

HNWI este un concept.

ULTRA-HNWI = 0,01%
DIN POPULAÞIA
GLOBULUI

Definiþia conceptului HNWI nu
este unanimã, atribuindu-i-se valori
specifice de la o bancã la alta, ori de
la o concepþie fiscalã la alta, dar cea
mai cunoscutã caracterizare aparþine
rapoartelor anuale elaborate de
Merrill Lynch ºi Capgemini:

“1. HNWI sunt aceia deþinând va-
lori investibile de un milion de dolari
sau mai mult, excluzând reºedinþa
primarã, colecþiile [n.n. – de exem-
plu colecþiile de timbre, artã, etc.],
consumabilele ºi bunurile de folo-
sinþã îndelungatã.

2. HNWI mijlocii (“mid-tier mil-
lionaires”) sunt aceia deþinând astfel
de valori investibile între 5-30 de mi-
lioane de dolari.

3. Ultra-HNWI deþin peste 30 de
milioane.”

Contrar imaginii create de publi-
caþiile de economie popularizatã de
la noi, rãspândind tot soiul de
Top-uri de milionari neprofesional
alcãtuite, masa de HNWI, pe glob,
nu a depãºit niciodatã 11 milioane de
cetãþeni, fiind rãspândiþi pe toate
continentele, dar cu precãdere în
SUA ºi Europa, cu o dinamicã în
creºtere în ultimii doi ani în Asia
(India, China, Rusia) ºi Africa.

Desigur, existã HNWI ºi în Româ-
nia, dar, în nici un caz, nu sunt atâþia pe
câþi ar vrea sã-i consemneze revistele
care alcãtuiesc top-uri pentru amatori,

adunând datorii neplãtite cu May-
bach-uri ºi “Carecuboi”deGrigorescu
(atunci când realmente calculeazã ceva
ºi nu le picã cifrele din stele).

Explicaþia cã, în lume, sunt atât de
puþini oameni cu un milion de dolari
în buzunar este cã milionul acela re-
prezintã chiar “bani de buzunar”.

Din aceastã cauzã, deºi, conform
unui studiu din luna mai al “Deloitte
Center for Financial Services in
New York City”, în lume existã 38
de milioane de milionari în dolari
americani, doar 871.000 sunt
Ultra-HNWI.

Asta înseamnã 0,01% din popula-
þia globului.

Categorisirea drept “HNWI” nu ia
în considerare, în nici un caz, valoa-
rea fabricilor, a magazinelor, a vapoa-
relor ºi avioanelor implicate în servi-
cii ori producþie– nu, clasificarea
HNWI exclude valoarea afacerilor.

Bãgaþi mâna în buzunar, daþi peste
un milion de lei vechi ºi vã gândiþi:
“Nu-i mare scofalã!”

Ei bine, încercaþi sã vã imaginaþi
cum ar arãta averea dumneavoastrã,
dacã aþi putea spune “Nu-i mare sco-
falã!”, când daþi peste un milion de
dolari în buzunar (mã rog, în ban-
cnote de $500, un milion încape
într-o sacoºã de plastic, dar, în buzu-
nar, aþi putea purta un card).

În 2010, numãrul HNWI a atins
nivelul de 10,9 milioane de persoa-
ne, pe tot globul (în creºtere cu 8,3%
faþã de anul precedent), conform Ra-
portului Capgemini-Merrill Lynch,
fiind prea mulþi ca sã fie grupaþi sub
titulatura de “club”; întrecând de-
mografic numeroase state suverane,
masa de
HNWI devine
potrivitã pen-
tru titulatura
de “popula-
þie”, cu toate
cã este globa-
lizatã.

Astaînseamnã
0,1% din po-
pulaþia globu-
lui.

BÂRLOGUL MONETAR
A FOST DESFIINÞAT

În general, un HNWI cere (poate
justifica ºi primeºte) servicii perso-
nalizate de management de investi-
þii, planificarea fondurilor, planifica-
re fiscalã etc., având stringentã ne-
voie de un manager privat al averii,
care presupune o muncã cu atât mai
asiduã de prezervare ºi (eventual) de
creºtere a valorii, cu cât averea este

mai mare.
Într-un Ra-

port de anul
trecut, finanþat
de Societe Ge-
nerale, “The
E c o n o m i s t
Intelligence
Unit” susþine
cã ”popula-
þia” HNWI in-
fluenþeazã pu-
ternic “lumea investiþiilor, piaþa bu-
nurilor de consum, piaþa proprietãþi-
lor ºi acþiunile caritabile”, în timp ce
alte studii afirmã cã HNWI contro-
leazã o parte consistentã din resurse-
le economice ale planetei.

Este motivul pentru care un numãr
mic de mari bãnci elaboreazã studii
amãnunþite asupra HNWI, exa-
minându-le
mutaþiile de
compor t a-
ment, prefe-
rinþele, nevo-
ile, aºa cum
biologii ela-
boreazã stu-
dii asupra
scoicilor din
crescãtoriile
de perle.

Din cauza
en o r me l o r
pagube consemnate în 2008, HNWI
ºi-au pierdut încrederea în experþii
financiari, noteazã Raportul “The
Economist Intelligence Unit”,
HNWI tentând sã se implice perso-
nal în decizia de plasament a banilor:

“Ni s-a spus sã investim în fonduri
de hedging, aºa cã am investit în fon-
duri de hedging, ºi apoi ni s-a spus sã
investim în “private equity” (compa-
nii care nu sunt listate la bursã). Dar
majoritatea lor au fost falimentare”,
citeazã Raportul un Ultra-HNWI
anonim, care completeazã: “Pur ºi
simplu nu ºtim unde sã ne ducem
acum, iar banii cash par sã fie cel mai
bun pariu, pentru cã, cel puþin, nu
este prea multã inflaþie”.

Între timp, însã, plasamentul în
valute a devenit într-atât de dubios,
încât, zilele acestea, un faimos ex-
pert în plasamente, ºi-a sfãtuit clien-
þii într-un mod care aproape cã nu
poate fi aplicat: “Pariazã contra
euro, dar nu te duce în dolar ºi plasea-
zã-þi o parte din bani în aur, pentru cã
vei avea nevoie!”

“Bârlogul monetar” în care averi-
le ar fi putut hiberna a fost desfiinþat,
confirmând înfiorãtorul avertisment
lansat recent de ºeful FMI, Christine
Lagarde, cum cã, în faþa devastatoa-
rei crize mondiale care se prefigu-

reazã, nu va exista nici un adapost
pentru nimeni, nicãieri.

Dacã luãm în serios avertismen-
tul, atunci traducerea lui ar trebui
formulatã astfel:

“Criza de acum nu este una de tip
ciclic, ea atacã bazele sistemului fi-
nanciar ºi va schimba lumea”.

REGRESUL LA
PRIMITIVISM

“Cei extremde bogaþi cred cã aces-
ta este un bun moment sã gãseascã
oportunitãþi în piaþa imobiliarã ºi cã
aceasta este o investiþie superioarã
celei în a-ºi lãsa banii în bãnci”, sus-
þinea, în 2010, un expert indian în
proprietãþi luxoase din Nisa (Fran-
þa), continuând cu o banalitate:

“Când cumperi o proprietate, ai o
bucatã de pãmânt tangibilã. Asta îþi
dã siguranþã”.

La aceeaºi datã când indianul com-
punea poezia “Noi vrem
pãmânt”, un alt franþuz,
de data aceea, în Rom-
ânia, ne învãþa la Bucu-
reºti:

“Nu cred cã, în
urmãtorii zece ani,
România poate avea o
piaþã mare de capital,
în principal, din cauza
mentalitãþii: investito-
rii români preferã spe-
culaþiile palpabile cu te-
renuri sau imobile"
(Jean-Pierre Vigroux, de la
firma de consultanþã “Mazars”,
citat în BURSA/ 01.07.2010).

Rezultã de aici cã ori investitorii
români se comportã în modul cel mai
inteligent cu putinþã, ori cã populaþia
HNWI a regresat la primitivism: la
începutul anului acesta, investiþiile
HNWI în proprietãþi crescuserã la
33%, faþã de 29%, cu un an în urmã.

NOTÃ: În faþa comentariului
indianului, un expert român în eco-

nomie ºi fi-
nanþe a ob-
servat cã ,
da, acela are
dreptate cã
proprietãþile
pot oferi un
refugiu în
faþa crizei,
dar cã nu
poate fi vor-
ba despre in-
vestiþiile în
proprietãþi

de lux, ci în pãmânt agricol. Opinie
care pare rezonabilã.

MODIFICÃRI DE
COMPORTAMENT (I):
IPOCRIZIE ªI
FILANTROPIE

Experþii susþin cã “populaþia
HNWI” va cheltui, în continuare,
aceleaºi sume de bani, atât în ceea ce
priveºte propriul lux, cât ºi în operele
de binefacere, prezentând, însã, une-
le mutaþii de comportament:

1. Urmând-o pe Kathy Fuld, “po-
pulaþia HNWI” îºi va reconsidera
ostentaþia cheltuielilor, preferând sã
nu-ºi mai afiºeze faimoase brand-uri
pe obiectele personale (deja, conside-
rate de “prost gust” – sãpunul Hermes
de 35$ a fost primit cu strigãte de dez-
gust), menþinându-ºi, însã, prioritatea
pentru lucruri de bunã calitate – o
schimbare de comportament care a
generat miºcãri de restructurare, la ni-
vel de imagine, în industria bunurilor
de lux, care inventeazã mãrci necu-
noscute, aplicate producþiei sale tra-
diþionale. “Este o luptã pentru calitate
identicã celei din pieþele de investi-
þii”, comparã un HNWI;

2. În pofida reculului constatat în

primul semestru, în miºcarea filan-
tropicã americanã, angajamentul
“populaþiei HNWI” pare neºtirbit:
“Filantropia este un mod de trai”, sus-
þine un faimos HNWI indian, ex-
perþii explicând diminuarea operelor
de binefacere nu atât prin reducerea
fondurilor donate, cât prin perfor-
manþele mai slabe ale instituþiilor fi-
lantropice care se autosusþin econo-
mic ºi care au fost afectate de crizã,
la fel cu societãþile comerciale. În
schimb, donatorii HNWI au devenit
mai grijulii cu drumul pe care îl iau
donaþiile lor, începând sã controleze
cu atenþie, personal, ca banii sã ajun-
gã chiar la destinaþia lor, iar nu altun-
deva. Un studiu bazat pe cercetarea a
opt sute de grupuri de donatori, pu-
blicat cu trei zile în urmã de revista
americanã “The Chronicle of Phi-
lantropy”, ilustreazã cã finanþele so-
cietãþilor de binefacere se aºazã pe o
tendinþã ºovãielnicã.

MODIFICÃRI DE
COMPORTAMENT (II):
BOLªEVISMUL

Desigur, criza financiarã mondialã
a atras atenþia organelor fiscale asu-
pra populaþiei HNWI, deºi Australia,
de pildã, nu a aºteptat sã o trezeascã
criza, ci ºi-a constituit un organismfis-
cal specializat pentru aceastã catego-
rie de avuþie, încã din 1996 (“High
Wealth Individuals Taskforce”),
întrecând, cu doisprezece ani, iniþia-
tivã americanã similarã, care abia în
2009 ºi-a pus problema, fãrã sã facã
nimic, pânã de curând.

Între timp, un numãr de cinci alte
state dezvoltate ºi-au creat organe fis-
cale dedicate HNWI.

Preºedintele american Barack
Obama a descoperit apa caldã pe 19
septembrie, când a afirmat, cã este un
lucru corect ca bogaþii sã plãteascã
taxe de cel puþin acelaºi nivel cu clasa
de mijloc, lansând ceea ce s-a numit
“The Buffett Rule” (regula Buffett),
dupã celebrul investitor Warren Buf-
fett, preºedintele companiei de inves-
tiþii Berkshire Hathaway, care, la
începutul anului, a declarat public cã
este incorect sã plãteascã taxe mai
mici pe venit decât secretara sa.

Potrivit unui sondaj al Bloom-
berg, dat publicitãþii vineri, la New
York, investitori din întreaga lume
sprijinã cu o mare majoritate planul
preºedintelui Statelor Unite, Barack
Obama, sã creascã impozitele plãtite
de americanii cu venituri de cel puþin
un milion de dolari, ca parte a mãsu-
rilor de reducere a deficitului buge-
tar: participanþii din Europa la cerce-
tare au susþinut ideea lui Obama în
proporþie de 78%, cei din Asia cu
68%, iar cei din SUA cu 40% (nu-i
decât o coincidenþã cã “The Buffett
Rule” îi priveºte pe americani).

Epigon al unei copii, preºedintele
Franþei, Nicolas Sarcozy, a propus
un program similar, sã-i spunem “La
rPgle du Buffett”.

MAKE

(continuare în pagina 15)

14 iulie 2010, Barack Obama ºi Warren Buffett, în Biroul Oval

EVOLUÞIA
“DEMOGRAFICÃ”

A HNWI

Anul
Milioane
persoane

2006 9,5

2007 10,1

2008 8,6

2009 10

2010 10,9

EVOLUÞIA AVERII
FINANCIARE

HNWI

Anul $ trilioane

2006 37,2

2007 40,7

2008 32,7

2009 39

2010 42,7

Douã cifre cu tâlc
TRILIOANE DE DOLARI

Averea
HNWI

Datoria publicã
mondialã

42,7 40,3


