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Boston Consulting Group: Averea românilor ar putea fi mai puțin afectata de criza
generata de COVID-19

O noua analiza realizata de Boston Consulting Group releva faptul ca averea financiara a românilor crește
mai lent decât media din Europa de Est și ramâne puternic concentrata:
• aproximativ 20% din averea financiara naționala este deținuta de persoane care au pâna la 100.000 de
dolari – segment care este reprezentat de mult peste 95% din populația României;
• 37% este deținuta de persoane care au între 100.000 și 250.000 de dolari;
• 17% din averea naționala este deținuta de segmentul de peste 100 milioane de dolari;
• restul de aproximativ 26% se împarte în ponderi relativ egale în categoriile 250.000 – 1 milion, 1-5
milioane, 5-20 milioane, 20-100 milioane de dolari.
Averea financiara a românilor a crescut în medie cu 7% în ultimii 20 de ani, într-un ritm mai lent decât creșterea
de 10% înregistrata în Europa Centrala și de Est, Statele Baltice și Rusia în aceeași perioada, arata Boston
Consulting Group (BCG) în cel mai recent raport al sau, Global Wealth Report.
Drept urmare, românii dețin acum 4% din averea financiara totala din aceasta regiune, într-o scadere semnificativa
de la valoarea de 7,3% înregistrata în 1999. Acest lucru poate parea surprinzator, într-un context în care România a
avut una dintre cele mai mari rate de creștere economica din Europa din ultimii 10 ani, dar ar putea fi explicata
prin doi factori: 1. o dezvoltare puternica a consumului, care a determinat creșterea economica din ultimii ani; 2.
rate mari de creștere a investițiilor non-financiare, în primul rând imobiliare, care nu sunt incluse în calculul averii
financiare adresate de studiul nostru.
La 20 de ani de la primul raport anual al BCG asupra averii globale, astazi, aceasta cunoaște o concentrare mult
mai mica decât în trecut, iar decalajul de avere care a separat la începutul secolului piețele dezvoltate de piețele de
creștere s-a redus dramatic. La nivel global, averea financiara neta aproape s-a triplat în ultimii 20 de ani, trecând
de la 80 de miliarde de dolari în 1999 la 226 de miliarde de dolari la sfârșitul lui 2019.
Pe de alta parte însa, criza COVID-19 va impacta averea românilor într-o masura mai mica decât media din
regiunea est-europeana.
“BCG considera ca aceasta criza provocata de COVID-19 va avea un impact mai mic asupra acumularii averii de
catre români în comparație cu alte țari din regiune. Prin urmare, în urmatorii cinci ani, averea financiara locala va
crește mai susținut decât cea din Europa Centrala și de Est, Balcani, Rusia sau chiar decât media globala, luând în
considerare toate scenariile,” a spus Bogdan Belciu, Partner BCG.
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În raport, BCG prezinta trei scenarii posibile pentru evoluția post-COVID-19 la nivel global, care va impacta
diferit industria administratorilor de investiții:
1. Recuperare rapida: Deși PIB-ul mondial scade rapid, aceasta situație va fi trecatoare, iar averea globala va
crește de la 226 trilioane de dolari în 2019 la 282 trilioane de dolari pâna în 2024, cu o rata de creștere de 4,5%.
Pentru administratorii de active va exista o scadere a profiturilor pe termen scurt, dar pandemia nu va avea un
impact pe termen lung asupra industriei.
2. Recuperare economica lenta: Impact mai puternic asupra economiei, criza va fi mai severa și va dura mai
mult pâna la recuperare. În acest scenariu, averea globala va scadea la 215 trilioane de dolari în acest an și apoi
vacrește la 265 trilioane de dolari pâna în 2024, o creștere anuala de 3,2%. În acest caz, marja de venit a
administratorilor de active va fi în scadere, în special pentru cei care lucreaza cu raport cost-beneficiu ridicat.
Drept urmare, consolidarea industriei poate crește.
3. Pierdere prelungita: Impact prelungit asupra economiei, a pieței muncii și productivitații. Drept urmare,
averea globala va scadea la 210 trilioane de dolari în acest an, ca sa creasca apoi la 243 de miliarde de dolari pâna
în 2024, o creștere anuala de doar 1,4%. Ca rezultat, administratorii de active vor trebui sa lucreze într-o piața
deosebit de dificila, costul achizițiilor în acest caz ar putea crește semnificativ.
Concentrația averii în România este mai mica decât în Europa Centrala și de Est, Balcani și Rusia, conform
aceluiași raport. Românii care dețin în cont mai puțin de 250.000 de dolari în valoare neta reprezinta 57% din
totalul averii financiare personale, cu 11 procente mai mare decât în Europa Centrala și de Est, Balcani și Rusia.
Ponderea indivizilor cu avere foarte mare, adica cei care dețin o avere financiara de peste 100 de milioane de
dolari, reprezinta un procent de doar 17%, comparativ cu media de 29% în regiune.
“Nu ne așteptam la o creștere a concentrarii averii în România, deoarece averea segmentelor inferioare crește mai
repede decât cea a segmentelor foarte bogate” a declarat Belciu. Cu toate acestea, persoanele cu o avere cuprinsa
între 250.000 și 1 milion de dolari vor avea cea mai rapida rata de creștere în urmatorii cinci ani, conform
prognozelor BCG.
Nu în ultimul rând, alocarea activelor arata o tendința interesanta În România, asigurarile de viața și, în cea mai
mare parte economiile aferente pensiilor deținând o pondere semnificativa, mai mare decât în Europa Centrala și
de Est, Balcani și Rusia, dar se plaseaza sub media globala. Fondurile mutuale și investițiile directe în acțiuni sunt
în linie cu tendințele regionale, în timp ce numerarul și depozitele au o pondere mult mai mica în averea totala.

Boston Consulting Group este partenerul liderilor din afaceri și societate pentru a-i ajuta sa faca fața celor mai
mari provocari și pentru a descoperi cele mai mari oportunitați. Compania BCG a fost pionierul domeniului
strategiei de afaceri, aceasta fiind fondata în anul 1963. Astazi, aducem clienților noștri o transformare totala care inspira schimbari complexe, permițând organizațiilor sa creasca, sa aiba un avantaj competitiv care sa
conduca la un impact liniar.
Pentru a avea succes, organizațiile trebuie sa îmbine capacitațile digitale cu cele umane. Echipele noastre globale
aduc industrie expertiza, competențe funcționale și o serie de perspective care duc la crearea schimbarilor. BCG
ofera soluții prin consultanța managementului de vârf, împreuna cu tehnologie și design, proiecte corporative și
digitale - și scopuri de afaceri. Avem un model unic de colaborare la nivelul companiei acoperind nivelurile
organizației clientului, generând rezultate care sa permita clienților noștri sa se dezvolte.
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