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Diferenþele dintre sãracii ºi
bogaþii lumii - tot mai mari
lAnalizã Capgemini: Averea celor mai mari bogãtaºi ai lumii a crescut anul trecut dupã ce în 2018
scãzuse pentru prima datã în ºapte ani

D
iferenþele de avuþie la ni-
velul populaþiilor au exi-
stat întotdeauna. Anul
acesta însã, odatã cu de-
conectarea totalã a pieþe-
lor bursiere de economia
realã, diferenþele dintre

cei bogaþi ºi cei mai sãraci au ieºit în
evidenþã - cel mai mult în Statele Uni-
te, þarã cu cei mai mulþi aºa-numiþi
high-net-worth individuals (HNWI),
grupul de persoane care deþine averile
cele mai ridicate de pe glob.

Masa de HNWI - cei care deþin va-
lori investibile de 1 milion de dolari
sau mai mult -, pe glob, stã mai nou un-
deva la 46,8 milioane de cetãþeni (+1,1
milioane în 2019, din care 675.000
sunt americani), potrivit ultimului ra-
port, pe 2019, al Capgemini. Potrivit
documentului, aceºti HNWI sunt
rãspândiþi pe toate continentele, dar cu
precãdere în SUA (circa 18,61 milioa-
ne de HNWI în 2019) ºi Europa, cu o

dinamicã în creºtere în restul lumii -
Asia, Africa, America Latinã ºi
Orientul Mijlociu.

Ultra-HNWI, cei care deþin peste 50
de milioane de dolari în valori investi-
bile excluzând reºedinþa primarã, co-
lecþiile (n.r - de exemplu colecþiile de
timbre, artã, etc.), consumabilele ºi
bunurile de folosinþã îndelungatã, nu-
mãrã în jur de pânã la 200.000 de
persoane.

Pe regiuni, averea combinatã a celor
sub 200.000 de indivizi (mai exact
168.030 de persoane), ce reprezintã
aproximativ 0.003% din populaþia pla-
netei, se împarte astfel: SUA avea, la
finele lui 2019, cei mai mulþi, mai pre-
cis 80.510 de UHNWI (48% din toþi
UHNWI de pe glob, creºtere de la
70.540 în 2018), din care 4.830 de
UHNWI aveau averi de peste 500 de
milioane de dolari. China era pe locul
al doilea, cu 18.130 de la 16.510 în
2018. Urmeazã Germania (6.800), UK

(4.640), India (4.460), Franþa (3.700),
Canada (3.530), Japonia (3.350), Ru-
sia (3.120) ºi Hong Kong (3.100). Eu-
ropa are, la nivel continental, 33.550
de UHNWI.

De menþionat cã HNWI nu ia în con-
siderare valoarea fabricilor, a magazi-
nelor, a vapoarelor ºi avioanelor impli-
cate în servicii ori producþie. Practic,
HNWI exclude valoarea afacerilor.

Aceºti HNWI controleazã, deci, o
parte consistentã din resursele econo-
mice ale planetei.

Ziarul BURSA a mai scris în trecut
despre modul în care criza financiarã
globalã a schimbat comportamentul
celor mai bogaþi oameni ai planetei. În
raportul aferent anului 2010, experþii
în HNWI (adicã “indivizi cu valoare
netã ridicatã”) au tras concluzia cã
“bogaþii sunt mai conºtienþi de
consumul ostentativ”.

De menþionat cã averea cumulatã a
continentului nord-american a crescut

în 2019 cu 4,1 trilioane, din care 3,9
trilioane au fost generate în Statele
Unite, în timp ce banii de cheltuialã ai
HNWI de pe continentul european au
sporit cu 3 trilioane. Pentru þãrile din
Asia-Pacific, excluzând China ºi
India, valoarea lichiditãþilor HNWI a
crescut cu 825 de miliarde de dolari.

La finele lui 2019, averea mondialã
se ridica la 360,6 trilioane de dolari.
Aceastã avere a atins 351,3 trilioane la
finele lui 2017, dar a scãzut în 2018,
pentru prima datã în precedenþii ºapte
ani, la 345,4 trilioane din cauza con-
flictelor comerciale internaþionale, in-
certitudinii generate de Brexit ºi pier-
derile de pe pieþele bursiere, înainte de
reveni pe plus la peste 360 trilioane în
ciuda încetinirii economiei mondiale,
rãzboaielor comerciale internaþionale
ºi tensiunilor geopolitice.

Cel mai bun exemplu de UHNWI
este Jeff Bezos, fondatorul Amazon ºi
cel mai bogat om de pe planetã, care a

ajuns recent la o avere de peste 200 de
miliarde de dolari, mult peste valoarea
tuturor produselor ºi serviciilor pe care
le produc individual þãri întregi - com-
parativ, PIB-ul României în dolari a
fost la finalul lui 2019 de 243,7 miliar-
de. Creºterea averii lui Bezos a venit
pe fondul unui mega-raliu de 102%
înregistrat de acþiunile Amazon între
minimul panicii Covid (12 martie) ºi
închiderea din 27 august a bursei de la
New York. Deþinerea sa în compania
pe care a fondat-o reprezintã 90% din
averea lui Bezos.

La coada piramidei, jumãtate din
toþi adulþii planetei (bottom 50%) de-
þin sub 1% din averea globalã, în timp
ce cei mai bogaþi 10% oameni ai pla-
netei deþin 82% din avuþia mondialã.
Primii 1% deþin aproape jumãtate
(45%) din toate activele lumii.

MIHAI GONGOROI
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PARLAMENTUL A STABILIT:

CCIR devine proprietarã pe
terenuri intravilane ale statului
l Printre imobilele respective se numãrã ºi cele 46 de hectare de teren din zona Romexpo a
Capitaleil Deputaþii USR ºi UDMR vor contesta actul normativ la Curtea Constituþionalã
l Cãtãlin Drulã, deputat USR: “Este un tun imobiliar transpartinic dat de PMP, PSD ºi PNL”

Camera de Comerþ ºi Industrie a
României (CCIR) va deveni proprieta-
ra tuturor terenurilor publice pe care
deþine construcþii, conform unui pro-
iect de lege aprobat, ieri, de Camera
Deputaþilor, în calitate de for decizio-
nal.

Timp de 49 de ani, CCIR nu va
avea voie sã schimbe destinaþia tere-
nurilor primite, dar, în afara activitã-
þilor proprii desfãºurate în respecti-
vele locaþii, poate sã realizeze pro-
iecte de dezvoltare urbanã durabilã,
menite sã susþinã mediul de afaceri,
inclusiv prin constituirea de societãþi
sau orice altã formã de asociere eco-
nomicã.

Proiectul de lege a trecut cu 178 de
voturi pentru, 45 voturi împotrivã, 13
abþineri ºi 2 deputaþi care nu ºi-au ex-
primat votul. Anterior, proiectul a tre-
cut tacit de Senat.

Au votat împotrivã deputaþii USR ºi
UDMR care au susþinut cã actul nor-
mativ este unul cu dedicaþie, prin care
CCIR va intra gratuit în proprietatea
terenului din zona Romexpo, în supra-
faþã totalã de 46 de hectare, deºi pavi-
lioanele ce aparþin Camerei se întind
pe maximum 4 hectare.

Reprezentanþii celor douã formaþiu-
ni politice au anunþat cã vor ataca actul
normativ la Curtea Constituþionalã a
României, pentru cã încalcã dreptul de
proprietate al statului ºi modul în care
autoritãþile publice pot înstrãina imo-
bilele din domeniul public.

Deputatul Cãtãlin Drulã, liderul
grupului USR a spus: “Ceea ce se
întâmplã astãzi în Parlament este un
tun imobiliar traspartinic dat de PMP,
PSD ºi PNL. Este vorba despre un te-
ren în suprafaþã de 46 hectare, în valo-
are de 400 milioane euro care este

transmis gratuit din proprietatea sta-
tului în proprietate privatã, fãrã ni-
ciun fel de licitaþie publicã. Este vor-
ba despre devalizarea statului
român”.

În replicã, Florin Roman, liderul
grupului deputaþilor PNL a susþinut cã
terenul este transmis gratis cãtre
CCIR, deoarece pavilioanele de la Ro-
mexpo sunt proprietatea Camerei de
Comerþ.

“Aceeaºi situaþie este ºi la Acade-
mia Românã. Dacã consideraþi cã e tun
imobiliar, la fel este ºi în cazul Acade-
miei. Ca liberal voi susþine investiþiile
private care genereazã locuri de mun-
cã, care înseamnã impozit pe venituri
ºi dezvoltare localã”, a precizat Florin
Roman.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Autoritãþile
elveþiene
deschid
procedurile
de executare
împotriva
Credit
Suisse, în
urma
scandalului
de spionaj
l Credit Suisse a anunþat cã va
continua sã coopereze pe
deplin cu FINMA

Autoritatea de Supraveghere a Pie-
þei Financiare din Elveþia (FINMA) a
anunþat ieri demararea procedurii de
executare împotriva Credit Suisse în
urma scandalului de spionaj care a
ieºit la ivealã anul trecut ºi a afectat
imaginea bãncii.

Autoritatea a transmis, potrivit
CNBC: „FINMA a deschis procedura
de executare împotriva bãncii, în ca-
drul cãreia va urmãri indicii privind
încãlcarea legislaþiei de supraveghere
în contextul activitãþilor de observare
ºi securitate ale bãncii ºi, în special, a
întrebãrii cu privire la modul în care
aceste activitãþi au fost documentate ºi
controlate”.

Totodatã, FINMA a precizat cã, în
general, astfel de proceduri pot dura
câteva luni.

Credit Suisse a transmis printr-un
comunicat citat de CNBC cã „a luat
act” de decizia FINMA ºi a promis sã
coopereze. Banca a declarat cã direc-
torii sãi ºi consiliul executiv insistã cã
„observarea angajaþilor nu face parte
din cultura Credit Suisse”.

Mãsura FINMA vine dupã ce o an-
chetã independentã ordonatã de bancã
a dezgropat ºi a detaliat un scandal
care presupunea spionarea unui fost
executiv, Iqbal Khan, dupã ce acesta a
plecat sã se alãture bãncii rivale UBS.
Ancheta demaratã de Credit Suisse a
constatat cã operaþiunea de spionaj a
fost comandatã de Pierre-Olivier Bou-
ee, pe atunci directorul operaþional al
Credit Suisse.

A.T.
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Triumful bogãþiei, picturã de Hans Holbein cel Tânãr (1497/1498–1543) în maro, cu tonuri de gri ºi reflexe albe, expusã la Luvru, Paris.

KLAUS IOHANNIS:

“Majorarea pensiilor cu 40% pune
în pericol finanþele publice ale þãrii”

Intenþia parlamentarilor PSD de a
modifica rectificarea bugetarã prin
stabilirea majorãrii pensiilor cu 40%
este un demers contraproductiv care
pune în pericol finanþele publice ale þã-
rii, a afirmat preºedintele Klaus Iohan-
nis, cu prilejul unei conferinþe de presã
pe care a susþinut-o la Palatul
Cotroceni.

Klaus Iohannis a precizat: “Inten-
þia PSD este un demers politicianist,
populist, electorialist, fãrã niciun
fundament. Statul poate sã plãteascã
atât cât este la dispoziþie ºi nu mai
mult. Guvernul a motivat în multe
rânduri de ce creºterea pensiilor este
de 14%. I-am auzit pe unii din PSD
afirmând cu nesimþire cã pensiile au
fost tãiate. Nu! Pensiile au fost majo-
rate. Mai mult decât atât nu s-a putut
merge pe majorare. Dupã ce econo-
mia îºi va reveni, se vor gãsi soluþii
pentru a veni cu majorãrile care sunt
aºteptate. Dar sã vii acum în Parla-
ment ºi sã spui din opoziþie cã ºtii
mai bine decât Guvernul câþi bani
sunt este un demers contraproductiv.

Curtea Constituþionalã a stabilit cã în
Parlament nu se pot lua decizii care
pun în dificultate finanþele publice
ale þãrii. PSD nu poate din opoziþie sã
punã în dificultate finanþele publice.
S-au jucat cu aceastã legislaþie, au
amãgit pensionarii la vremea respec-
tivã, cu toate cã au ºtiut cã aceastã
mãrire nu ar fi posibilã”.

Referitor la social-democraþi, ºeful
statului a mai spus cã aceºtia încearcã

doar sã saboteze ºi sã punã piedici, aºa
cum au încercat ºi cu moþiunea de cen-
zurã ce trebuia dezbãtutã ºi votatã la
începutul acestei sãptãmâni.

“Am asistat luni la o situaþie care a
frizat ridicolul în Parlamentul Rom-
âniei. Timp de mai multe zeci de minu-
te s-a aºteptat cvorumul necesar întru-
nirii pentru votarea acelei moþiuni nea-
venite. (G.M. )
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