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درصد، در  10درصد صاحة  01درصد،  34خانوارها صاحة  یفوقان ی هیال درصد کی

 .هستند یجهان ثروت درصد کیصاحة  فقط ها آن یتحتان ی هیالدرصد  01 که یحال

 
 

وِ  درصذ ول ثزٍت ؽخصی را در اختیار دارًذ در حالی 43خاًَارّا در جْاى ی فَلاًی  الیِدرصذ یه 
درصذ خاًَارّا تز هثٌای یه درصذ ایي ثزٍت ّغتٌذ. ایي یه ّا فمط صاحة  آى الیِ تحتاًی درصذ 50

  هیلیَى خاًَار اعت. 52ّا تالؾ تز  ٍ ؽوار آى ًذ( ّوِ هیلیًَز تذّیپظ اس وغز ؽاى ) ثزٍت خالص
هیلیَى دالر  50ؽاى تیؼ اس  ثزٍتوٌذ ّغتٌذ وِ ثزٍت خالص  فَقَارّا درصذ خاًیه ًفز اس ایي  175000

درصذ ثزٍت جْاًی  25درصذ( صاحة  1/0تز اس  ّا )ون اس اًغاى یشیؽوار تغیار ًاچــ آهزیىا اعت 
 ّغتٌذ. 

هٌتؾز  وِ تِ تاسگیاعت   Credit Suisse Global Wealth report 2020ّا تزگزفتِ اس گشارػ  ایي دادُ
ثزٍت جْاًی )اها ًِ درآهذ( ٍ ًاتزاتزی ٍاواٍی رٍؽٌگزتزیي تزیي ٍ  ؽذُ اعت. ایي گشارػ وواواى جاهغ

هیلیارد اس هزدم جْاى را تزرعی  2/5 ی عاالًِ دارایی خاًَارّا ،گشارػ ثزٍت جْاًیثزٍت ؽخصی اعت. 
هالی )عْام، اٍراق لزضِ، پَل ًمذ، صٌذٍق  ّای ی هَجَدی ثزٍت ّز خاًَار در تزگیزًذُوٌذ.  هی

عت. ًَیغٌذگاى ایي ّا ی تذّی یي تزآٍرد تذٍى هحاعثِتاسًؾغتگی( ٍ اهالن )خاًِ ٍ ًظایز آى( اعت. ا
ّغتٌذ. پزفغَر آًتًَی ؽَروظ  James Davies, Rodrigo Lluberas  ٍAnthony Shorrocksگشارػ 

اٍ  ّزچٌذ)ؽذین تحصیل ال فارؽی ػلن التصاد  رؽتِ آى در در ّز دٍوِ تَد  یای هي در داًؾگاّ خاًِ ّن
 تزخَردار اعت!(.  تزی  تیؼّای ریاضی  اس هْارت

تزیلیَى دالر  36،3تِ هیشاى  2019ثزٍت خاًَارّا در عزاعز جْاى در عال ، 2020تز اعاط گشارػ 
 2020یي صٍئیِ ٍ هارط ت را 2019عال  ایي افشایؼ 19وٍَیذ ـ گیزی  اها ّوِآهزیىا افشایؼ یافت. 

تاسارّای عْام ٍ اس آًجا وِ  ،حال دالر آهزیىا( واّؼ داد. تا ایيتزیلیَى  5/17)ًصف  تمزیثاً تِ
تز ول ثزٍت خاًَارّا  ،افشایؼ پیذا وزد تِ لطفِ تشریك اػتثارات دٍلت ٍ تاًه هزوشیاهالن  ّای لیوت

عطح آى در همایغِ تا  2020تا اٍاعط عال  (Credit Suisse) وزدیت عَییظ گزاى اعاط تزآٍرد پضٍّؼ
عال واّؼ اًذوی داؽتِ  در پایاى عال گذؽتِ اًذوی افشایؼ پیذا وزدُ اعت، اگزچِ ثزٍت ّز تشري

 اعت. 
، تزیلیَى دالر تاالتز اس عطح هاُ صاًَیِ تَد 1در جْاى تالؾ تز  2020تا اٍاعط عال ثزٍت خاًَارّا 

ی  عاالى در تاسُ تز اس افشایؼ ؽوار تشري ایي رلن ونجا وِ  اس آى درصذ. 25/0 یؼٌی افشایؾی تِ هیشاى
در  رعیذ. دالر آهزیىا 76،984تِ واّؼ یافت ٍ درصذ 4/0سهاًی هؾاتِ اعت، هیاًگیي ثزٍت جْاًی 

تزیلیَى دالر آهزیىا یا  2/7ؽذ، ثزٍت جْاًی  تیٌی هی پیؼ 19پیؼ اس ؽیَع وٍَیذ ـ  چِ همایغِ تا آى
 عال در عزاعز جْاى واّؼ یافت.  زیىا تزای ّز تشريدالر آه 1،391

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
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آهزیىای التیي تَد وِ واّؼ ارسػ پَل رایج تاػث واّؼ  ،تزیي واّؼ را داؽت ای وِ تیؼ هٌطمِ
 19وٍَیذ ـ گیزی  ّوِدرصذ ؽذ.  8/12تَلیذ ًاخالص داخلی تِ دالر ٍ واّؼ ول ثزٍت تِ دالر حذٍد 

سیاى ٍ خغارت در توام هٌاطك اس تیي تزد ٍ هٌجز تِ در آهزیىای التیي را  ؽذُ تیٌی پیؼ ٌّگام رؽذ ّن
تزیي فزعایؼ  در هیاى التصادّای والى جْاًی تا تیؼاًگلغتاى جْاى تِ ؿیز اس چیي ٍ ٌّذٍعتاى ؽذ. 

 ًغثی ثزٍت هَاجِ ؽذ. 
ر وِ ًوَدار ّزم طَ ًاتزاتزی ػظین ثزٍت خاًَارّا در جْاى اعت. ّواىٌَّس تزیي هَضَع  دٌّذُ تىاى

ؽوال »جـزافیایی تیي ّن اس ًظز  ،چٌاى تغیار سیاد اعت ّندّذ ًاتزاتزی  ثزٍت در سیز ًؾاى هی
 تیي خاًَارّای ّز وؾَر. ّن ، ٍ«جٌَب  فمیز»ٍ  «ثزٍتوٌذ

 

 
 

 55 ،عاالى ول جوؼیت جْاى درصذ تشري 17 فمط ارٍپا تاآهزیىای ؽوالی ٍ  2019در پایاى عال 
عْن جوؼیت عِ تزاتز عْن ثزٍت در آهزیىای  ،رًذ. در هماتلول ثزٍت جْاى را در اختیار دا اس درصذ

  التیي، چْار تزاتز عْن ثزٍت در ٌّذ ٍ تمزیثاً دُ تزاتز عْن ثزٍت در افزیما تَد. 

دارًذگاى ثزٍت در یه  ی فَلاًی درصذ الیِیه ّز وؾَر تارستز اعت.  چارچوبتوایش ثزٍت در 

 ی فَلاًی دارًذگاى ثزٍت درصذ الیِ 10درصذ ول ثزٍت، ٍ  40درصذ تا  25 وؾَر هؼوَالً
هیلیًَزّای ول  2019درصذ ول ثزٍت را در اختیار دارًذ. در پایاى عال  75درصذ تا  55هؼوَالً 
درصذ دارایی خالص جْاى  4/43صاحة ــ عاالى  درصذ جوؼیت تشريیه دلیماً ــ جْاى 

در دالر )یؼٌی تمزیثاً ّیچ(  10000عاالى تا ثزٍتی ووتز اس  درصذ تشري 54 ،تَدًذ. درهماتل
 درصذ ثزٍت جْاى را در اختیار داؽتٌذ.  2هجوَع ووتز اس 
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گزاى تز ایي تاٍرًذ وِ تأثیزات جْاًی تز تَسیغ ثزٍت در چارچَب ّز وؾَر تا تَجِ تِ  پضٍّؼ
گَاُ تغیار ًاچیش تَد. در ٍالغ ًیش ّیچ  ،یگیز ّوِتَلیذ ًاخالص داخلی ًاؽی اس چؾوگیز ضزرّای 
ّای تاالتز در  ثزٍت دارًذگاى ّایی تزای هشیت هٌذ طَر دعتگاُ تِگیزی  ّوِ وِ ٍجَد ًذارد صزیحی 

ؽوار هیلیًَزّا در جْاى تِ  2019در عال  .فزاّن وزدُ اعتیا تزػىظ  زت ثزٍت ون تاّایی  هماتل گزٍُ
طَر ولی تـییز اًذوی  تِ 2020ی اٍل عال  اها ایي ًزخ درهمایغِ تا ًیوِ ،هیلیَى ًفز افشایؼ داؽت 9/51

 داؽتِ اعت. 
دارایی خالص عال تا  تشري 175.690تز اعاط تزآٍرد ایي گشارػ در آؿاس ایي عال در ول جْاى 

زار هیلیَى دالر آهزیىا در صذر ّزم ثزٍت ل 50تا دارایی خالص تالؾ تز تیؼ اس  (UHNW)الؼادُ تاال  فَق
درصذ(  11) 16.760حذٍد  2019الؼادُ تاال در عال  عاالى تا دارایی خالص فَق دارًذ. ؽوار ول تشري

ًفز  120الؼادُ تاال  عاالى تا دارایی فَق ؽوار ول تشرياس  2020ی  افشایؼ پیذا وزد، اها در ًخغتیي ًیوِ
 ًفز تَد. 16.640ایي رلن تالؾ تز  2019تزتیة در آؿاس عال  تذیي واعتِ ؽذ ٍ

درعت ّواى  ًفز واّؼ پیذا وزد، 56.000ؽوار ول هیلیًَزّا حذٍد  2020ی عال  در ًخغتیي ًیوِ 
در تزخی اس وؾَرّا ؽوار هیلیًَزّا . اضافِ ؽذُ تَد 2019وِ در عال  هیلیَى ًفز 5،7یه درصذ اس 

(، تزسیل 241.000افشایؼ ٍ در تؼضی اس وؾَرّا تِ هیشاى تغیار سیادی واّؼ پیذا وزد. اًگلغتاى )هٌفی 
تزی  واّؼ هیلیًَزّای تیؼاس ( 72.000( ٍ واًادا )هٌفی 83.000(، اعتزالیا )هٌفی 116.000)هٌفی 

 .تزخَردار تَدًذًغثت تِ ول جْاى 
واّؼ یافتِ اعت. واّؼ  2000ّای  زی ثزٍت در اوثز وؾَرّا در اٍایل عالرعذ وِ ًاتزات ًظز هی تِ

تمَیت ٍ تا افشایؼ عزیغ ثزٍت  «تیي وؾَرّا»ی ّز وؾَر تا واّؼ ًاتزاتزی  در هحذٍدًُاتزاتزی 
گزایؾی  2008ایي گزایؼ پظ اس تحزاى هالی عال هتَعط در تاسارّای ًَظَْر تؾذیذ ؽذُ اعت. 

طَر  پائیي تْزُ تِ در ٍاوٌؼ تِ واّؼ ووی ٍ ًزخ  هالی ّای دارایی ٌّگاهی وِیؼٌی  ،تزویثی ؽذ
اها اس دارًذگاى ثزٍت را تاال تزد،  ی فَلاًی الیِ درصذیه عْن  لایي ػَاههصٌَػی عزیغ رؽذ وزدًذ. 

س در اهزٍلزار دارًذ.  در ّزم ثزٍت ی پایاًی  چٌاى تزای وغاًی واّؼ یافت وِ سیز رأط ردُ ًاتزاتزی ّن
درصذ ثزٍت جْاًی را در  19ی پایاًی دارًذگاى ثزٍت،  درصذ ردُ 90، 2000درصذ در عال  11همایغِ تا 

لاًی ًوَدار ی فَ الیِ درصذ( 1/0 تیؾتز در ،حتی) درصذِیه توزوش ثزٍت در  ،يتِ دیگز عخ .اختیار دارًذ
  ی پائیٌی ایي ّزم. هاًذُ الیِ درصذ تالی 99ّا در  ، اها تزخی پزاوٌذگیزٍت ّزم ث

هحذٍد  تاستاب» گزاى تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ واّؼ ًاچیش ًاتزاتزی ثزٍت در ول جْاى پضٍّؼ
ٍیضُ چیي ٍ ٌّذ اس ًزخ رؽذ  التصادّای در حال ظَْر تِچزا وِ  ،ؽذى ًاتزاتزی ثزٍت تیي وؾَرّا اعت

ًاتزاتزی ثزٍت جْاًی در ًخغتیي  واّؼ . ایي اهز ػلت اصلی چزاییاًذ ؽذُتاالیی تزخَردار  هتَعط
عیز صؼَدی داؽتِ اعت، ها  2017ـ  2007ّای  طی عال رًٍذوِ ایي  ، در حالیاعتّای ایي عذُ  عال

  «ی عیز ًشٍلی ؽذُ اعت. دٍتارُ ٍارد هزحلِ 2016تز ایي تاٍرین وِ ًاتزاتزی ثزٍت پظ اس 
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ٍ  ،ّا ّیچ ثزٍتی ًذارًذ دّذ وِ هیلیاردّا ًفز تا احتغاب تذّی طَر خالصِ ایي گشارػ ًؾاى هیِ ت
چَى چٌذ ؿَل گالیَر وِ دارای ول ثزٍت جْاى ّغتٌذ  تَاى ّن تَسیغ ثزٍت ؽخصی جْاًی را هی

 اًذ. پَت فالذ ثزٍت، ًظز دٍختِ لی تزعین وزد وِ تز هزدم لی
 

 :منبع

 
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/12/06/the-top-1-of-households-own-43-of-

global-wealth-10-owns-81-while-the-bottom-50-have-just-1/ 

 
 
 
 
 
 

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/12/06/the-top-1-of-households-own-43-of-global-wealth-10-owns-81-while-the-bottom-50-have-just-1/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/12/06/the-top-1-of-households-own-43-of-global-wealth-10-owns-81-while-the-bottom-50-have-just-1/

