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B
ogaþii lumii au deve-
nit ºi mai bogaþi în
timpul pandemiei de
Covid 19, banii de
buzunar ai celor 20,8
milioane de high
net-worth indivi-

duals - HNWI (faþã de 19,6 milioa-

ne în 2019) ajungând, la finalul lui
2020, la 79,7 trilioane de dolari, în
creºtrere de la 74 de trilioane de do-
lari - cât valorau deþinerile HNWI
în anul anterior crizei sanitare, po-
trivit Raportului Capgemini aferent
anului 2020.

Sumele de bani deþinute de

HNWI depãºesc cu 16,2 trilioane
de dolari totalul datoriilor publice
globale, de aproximativ 63,5 tri-
lioane de dolari, valoare anunþatã
de Institute of International Fi-
nance pentru finalul anului trecut
(datoria globalã, ce include, pe
lângã datoria guvernamentalã ºi

datoriile private - gospodãrii, cor-
poraþii - se situa, la finalul primul
trimestru al acestui an, la 288,8 de
trilioane de dolari).

Astfel, în ciuda volatilitãþii ex-
treme cauzate de Covid-19 în ulti-
mele 18 luni, populaþia globalã de
high net-worth individuals

(HNWI) a crescut cu 6,3% în
2020 faþã de anul precedent, iar
deþinerile HNWI - cu 7,6%

Creºterea a fost sprijinitã în
mare parte de avansul istoric al
burselor, care au urcat în anumite
cazuri chiar ºi cu peste 90% faþã
de minimele Covid-19 din luna
martie 2020. Segmentul ul-
tra-HNWI (persoane care deþin
peste 50 de milioane de dolari) a
înregistrat un ritm de creºtere su-
perior, de 9,6% la nivelul popula-
þiei ºi de 9,1% la nivelul averii.

În ultimii 25 de ani, conform ra-
poartelor Capgemini, populaþia
HNWI a crescut cu 300%, de la
5,2 milioane în 1997 la 20,8 mi-
lioane în 2020, iar averea HNWI a
urcat cu 315,8%, de la 19,1 trilio-
ane de dolari la 79,6 trilioane de
dolari.

Datele istorice consultate de
BURSA aratã cã avansul constant
al economiilor din anii ce au ur-
mat Rãzboiului Rece ºi creºterea
gradului de financializare a eco-
nomiilor au produs un boom ge-
neral pentru deþinãtorii de active
financiare, care ºi-au majorat pu-
ternic deþinerile pe fondul mediu-
lui macroeconomic favorabil ca-
pitalului. În ceea ce priveºte cursa
istoricã între regiuni, trebuie
menþionat cã America de Nord a
condus detaºat în anii 1990, în
materie de creºtere a populaþiei
HNWI ºi avere. Europa a parcurs
anii 1990 aproape de SUA pe
fondul integrãrii economice eu-
ropene, iar Asia-Pacific s-a si-
tuat pe locul al treilea. Din 1999
pânã în 2002, America de Nord
a întâmpinat dificultãþi pe fon-

dul unei pieþe bursie-
re volatile (manife-

s tarea bule i
dot-com), în timp
ce Europa ºi Asia

au ieºit din perio-
ada tumultoasã a

noului început de
mileniu relativ nea-

fectate. Europa a reuºit sã
depãºeascã America de Nord

în materie de deþineri ale HNWI
în finalul lui 1999, însã pe mãsurã
ce economiile majore din Europa
au întâmpinat probleme pe par-
cursul lui 2003, America de Nord
a revenit pe primul loc dupã re-
dresarea post-bula- dot-com.

Pe parcursul urmãtorilor ani,
portofoliile investiþionale ale
HNWI au devenit mai diversifica-
te internaþional. Prin urmare,
când pieþele financiare globale
s-au prãbuºit în 2008, principalele

trei regiuni au suferit pierderi ma-
jore în materie de populaþie
HNWI ºi avere a acestora. Inclu-
siv þãrile concentrate pe export
din Asia-Pacific au fost lovite se-
ver, iar pânã la finalul lui 2008 po-
pulaþia HNWI înregistra un declin
anual de aproape 15%, în timp ce
averea HNWI - un declin de apro-
ape 20%. Anterior, numãrul
HNWI aproape se dublase, în fi-
nalul lui 2007 (momentul de de-
but al procesului de spargere a bu-
lei imobiliare din SUA), compa-
rativ cu numãrul din 1997, la fel
ca averea HNWI, dupã care a re-
venit ºi depãºit nivelurile pre-cri-
zã, abia în 2010.

Europa a continuat sã sufere pe
fondul apariþiei crizei datoriilor
suverane în 2009, Grecia, Portu-
galia, Irlanda, Spania ºi Cipru
fiind recipientele ajutorului FMI
pe parcursul urmãtorilor ani, aju-
tor care a îngropat, de altfel, cel
puþin o generaþie a poporului
grec. Deºi Vestul Europei a fost
mai puþin afectat de criza datorii-
lor suverane, bãncile europene
fiind salvate prin replata datorii-
lor cu banii FMI, Europa, per to-
tal, a ieºit încet-încet din cursa
HNWI în ciuda faptului cã ten-
dinþa generalã a continuat sã fie
de creºtere. Regiunea Asia-Paci-
fic a trecut, ulterior, pe primul loc
la nivel de populaþie HNWI, în
2015, pe fondul avansului econo-
mic puternic.

America de Nord a revenit pe
primul loc în 2020, ca nivel al po-
pulaþiei HNWI, dupã cinci ani de
dominaþie din partea regiunii
Asia-Pacific, cu ri tmuri de
creºtere de 10,7% (populaþie) ºi
11,9% (avere). Pentru HNWI din
America de Nord, acþiunile ca cla-
sã de active au o pondere mai
mare în portofoliu, comparativ cu
HNWI din Europa (24%) sau
Asia-Pacific (22%), respectiv
38%.

Avansul constant al populaþiei
HNWI în ultimii 25 de ani, con-
statat de Capgemini, este conco-
mitent cu o adâncire a discrepan-
þelor de avere, subliniatã în mai
multe rapoarte internaþionale în
ultimii ani. De exemplu, un raport
Credit Suisse Research Institute
din noiembrie 2016 arãta cã 1%
din populaþia planetei deþinea, în
2015, 50,8% din averea globalã,
în timp ce categoria celor 10%
avea 89,1% din avere.
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