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یک درصد الیهی فوقانی خانوارها صاحة  34درصد 01 ،درصد صاحة  10درصد ،در
حالیکه  01درصد الیهی تحتانی آنها فقط صاحة یک درصد ثروت جهانی هستند.

یه درصذ الیِی فَلاًی خاًَارّا در جْاى  43درصذ ول ثزٍت ؽخصی را در اختیار دارًذ در حالیوِ
 50درصذ الیِ تحتاًی آىّا فمط صاحة یه درصذ ایي ثزٍت ّغتٌذ .ایي یه درصذ خاًَارّا تز هثٌای
ثزٍت خالصؽاى (پظ اس وغز تذّی) ّوِ هیلیًَزًذ ٍ ؽوار آىّا تالؾ تز  52هیلیَى خاًَار اعت.
ً 175000فز اس ایي یه درصذ خاًَارّا فَقثزٍتوٌذ ّغتٌذ وِ ثزٍت خالصؽاى تیؼ اس  50هیلیَى دالر
آهزیىا اعت ــ ؽوار تغیار ًاچیشی اس اًغاىّا (ونتز اس  0/1درصذ) صاحة  25درصذ ثزٍت جْاًی
ّغتٌذ.
ایي دادُّا تزگزفتِ اس گشارػ  2020 Credit Suisse Global Wealth reportاعت وِ تِ تاسگی هٌتؾز
ؽذُ اعت .ایي گشارػ وواواى جاهغتزیي ٍ رٍؽٌگزتزیي ٍاواٍی ثزٍت جْاًی (اها ًِ درآهذ) ٍ ًاتزاتزی
ثزٍت ؽخصی اعت .گشارػ ثزٍت جْاًی ،عاالًِ دارایی خاًَارّای  5/2هیلیارد اس هزدم جْاى را تزرعی
هیوٌذ .ثزٍت ّز خاًَار در تزگیزًذُی هَجَدیّای هالی (عْام ،اٍراق لزضِ ،پَل ًمذ ،صٌذٍق
تاسًؾغتگی) ٍ اهالن (خاًِ ٍ ًظایز آى) اعت .ایي تزآٍرد تذٍى هحاعثِی تذّیّاعتًَ .یغٌذگاى ایي
گشارػ ّ Anthony Shorrocks ٍ James Davies, Rodrigo Lluberasغتٌذ .پزفغَر آًتًَی ؽَروظ
ّنخاًِای هي در داًؾگاّی تَد وِ ّز دٍ در آى در رؽتِی ػلن التصاد فارؽالتحصیل ؽذین (ّزچٌذ اٍ
اس هْارتّای ریاضی تیؼتزی تزخَردار اعت!).
تز اعاط گشارػ  ،2020ثزٍت خاًَارّا در عزاعز جْاى در عال  2019تِ هیشاى  36،3تزیلیَى دالر
آهزیىا افشایؼ یافت .اها ّوِگیزی وٍَیذ ـ  19ایي افشایؼ عال  2019را تیي صٍئیِ ٍ هارط 2020
تمزیثاً تِ ًصف ( 17/5تزیلیَى دالر آهزیىا) واّؼ داد .تا ایيحال ،اس آًجا وِ تاسارّای عْام ٍ
لیوتّای اهالن تِ لطفِ تشریك اػتثارات دٍلت ٍ تاًه هزوشی افشایؼ پیذا وزد ،ول ثزٍت خاًَارّا تز
اعاط تزآٍرد پضٍّؼگزاى وزدیت عَییظ ( )Credit Suisseتا اٍاعط عال  2020در همایغِ تا عطح آى
در پایاى عال گذؽتِ اًذوی افشایؼ پیذا وزدُ اعت ،اگزچِ ثزٍت ّز تشريعال واّؼ اًذوی داؽتِ
اعت.
ثزٍت خاًَارّا تا اٍاعط عال  2020در جْاى تالؾ تز  1تزیلیَى دالر تاالتز اس عطح هاُ صاًَیِ تَد،
یؼٌی افشایؾی تِ هیشاى  0/25درصذ .اس آىجا وِ ایي رلن ونتز اس افشایؼ ؽوار تشريعاالى در تاسُی
سهاًی هؾاتِ اعت ،هیاًگیي ثزٍت جْاًی 0/4درصذ واّؼ یافت ٍ تِ  76،984دالر آهزیىا رعیذ .در
همایغِ تا آىچِ پیؼ اس ؽیَع وٍَیذ ـ  19پیؼتیٌی هیؽذ ،ثزٍت جْاًی  7/2تزیلیَى دالر آهزیىا یا
 1،391دالر آهزیىا تزای ّز تشريعال در عزاعز جْاى واّؼ یافت.
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هٌطمِای وِ تیؼتزیي واّؼ را داؽت ،آهزیىای التیي تَد وِ واّؼ ارسػ پَل رایج تاػث واّؼ
تَلیذ ًاخالص داخلی تِ دالر ٍ واّؼ ول ثزٍت تِ دالر حذٍد  12/8درصذ ؽذّ .وِگیزی وٍَیذ ـ 19
ّنٌّگام رؽذ پیؼتیٌیؽذُ در آهزیىای التیي را اس تیي تزد ٍ هٌجز تِ سیاى ٍ خغارت در توام هٌاطك
جْاى تِ ؿیز اس چیي ٍ ٌّذٍعتاى ؽذ .اًگلغتاى در هیاى التصادّای والى جْاًی تا تیؼتزیي فزعایؼ
ًغثی ثزٍت هَاجِ ؽذ.
تىاىدٌّذُتزیي هَضَع ٌَّس ًاتزاتزی ػظین ثزٍت خاًَارّا در جْاى اعتّ .واىطَر وِ ًوَدار ّزم
ثزٍت در سیز ًؾاى هیدّذ ًاتزاتزی ّنچٌاى تغیار سیاد اعتّ ،ن اس ًظز جـزافیایی تیي «ؽوال
ثزٍتوٌذ» ٍ «جٌَب فمیز»ّ ٍ ،ن تیي خاًَارّای ّز وؾَر.

در پایاى عال  2019آهزیىای ؽوالی ٍ ارٍپا تا فمط  17درصذ تشريعاالى ول جوؼیت جْاى55 ،
درصذ اس ول ثزٍت جْاى را در اختیار دارًذ .در هماتل ،عْن جوؼیت عِ تزاتز عْن ثزٍت در آهزیىای
التیي ،چْار تزاتز عْن ثزٍت در ٌّذ ٍ تمزیثاً دُ تزاتز عْن ثزٍت در افزیما تَد.
توایش ثزٍت در چارچوب ّز وؾَر تارستز اعت .یه درصذ الیِی فَلاًی دارًذگاى ثزٍت در یه
وؾَر هؼوَالً  25درصذ تا  40درصذ ول ثزٍت 10 ٍ ،درصذ الیِی فَلاًی دارًذگاى ثزٍت
هؼوَالً  55درصذ تا  75درصذ ول ثزٍت را در اختیار دارًذ .در پایاى عال  2019هیلیًَزّای ول
جْاى ــ دلیماً یه درصذ جوؼیت تشريعاالى ــ صاحة  43/4درصذ دارایی خالص جْاى
تَدًذ .درهماتل 54 ،درصذ تشريعاالى تا ثزٍتی ووتز اس  10000دالر (یؼٌی تمزیثاً ّیچ) در
هجوَع ووتز اس  2درصذ ثزٍت جْاى را در اختیار داؽتٌذ.
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پضٍّؼگزاى تز ایي تاٍرًذ وِ تأثیزات جْاًی تز تَسیغ ثزٍت در چارچَب ّز وؾَر تا تَجِ تِ
ضزرّای چؾوگیز تَلیذ ًاخالص داخلی ًاؽی اس ّوِگیزی ،تغیار ًاچیش تَد .در ٍالغ ًیش ّیچ گَاُ
صزیحی ٍجَد ًذارد وِ ّوِگیزی تِطَر دعتگاُهٌذ هشیتّایی تزای دارًذگاى ثزٍتّای تاالتز در
هماتل گزٍُّایی تا ثزٍت ونتز یا تزػىظ فزاّن وزدُ اعت .در عال  2019ؽوار هیلیًَزّا در جْاى تِ
 51/9هیلیَى ًفز افشایؼ داؽت ،اها ایي ًزخ درهمایغِ تا ًیوِی اٍل عال  2020تِطَر ولی تـییز اًذوی
داؽتِ اعت.
تز اعاط تزآٍرد ایي گشارػ در آؿاس ایي عال در ول جْاى  175.690تشريعال تا دارایی خالص
فَقالؼادُ تاال ( )UHNWتا دارایی خالص تالؾ تز تیؼ اس  50هیلیَى دالر آهزیىا در صذر ّزم ثزٍت لزار
دارًذ .ؽوار ول تشريعاالى تا دارایی خالص فَقالؼادُ تاال در عال  2019حذٍد  11( 16.760درصذ)
افشایؼ پیذا وزد ،اها در ًخغتیي ًیوِی  2020اس ؽوار ول تشريعاالى تا دارایی فَقالؼادُ تاال ً 120فز
واعتِ ؽذ ٍ تذیيتزتیة در آؿاس عال  2019ایي رلن تالؾ تز ً 16.640فز تَد.
در ًخغتیي ًیوِی عال  2020ؽوار ول هیلیًَزّا حذٍد ً 56.000فز واّؼ پیذا وزد ،درعت ّواى
یه درصذ اس  5،7هیلیَى ًفز وِ در عال  2019اضافِ ؽذُ تَد .ؽوار هیلیًَزّا در تزخی اس وؾَرّا
افشایؼ ٍ در تؼضی اس وؾَرّا تِ هیشاى تغیار سیادی واّؼ پیذا وزد .اًگلغتاى (هٌفی  ،)241.000تزسیل
(هٌفی  ،)116.000اعتزالیا (هٌفی  ٍ )83.000واًادا (هٌفی  )72.000اس واّؼ هیلیًَزّای تیؼتزی
ًغثت تِ ول جْاى تزخَردار تَدًذ.
تًِظز هیرعذ وِ ًاتزاتزی ثزٍت در اوثز وؾَرّا در اٍایل عالّای  2000واّؼ یافتِ اعت .واّؼ
ًاتزاتزی در هحذٍدُی ّز وؾَر تا واّؼ ًاتزاتزی «تیي وؾَرّا» تمَیت ٍ تا افشایؼ عزیغ ثزٍت
هتَعط در تاسارّای ًَظَْر تؾذیذ ؽذُ اعت .ایي گزایؼ پظ اس تحزاى هالی عال  2008گزایؾی
تزویثی ؽذ ،یؼٌی ٌّگاهی وِ داراییّای هالی در ٍاوٌؼ تِ واّؼ ووی ٍ ًزخ پائیي تْزُ تِطَر
هصٌَػی عزیغ رؽذ وزدًذ .ایي ػَاهل عْن یه درصذ الیِی فَلاًی اس دارًذگاى ثزٍت را تاال تزد ،اها
ًاتزاتزی ّنچٌاى تزای وغاًی واّؼ یافت وِ سیز رأط ردُی پایاًی در ّزم ثزٍت لزار دارًذ .اهزٍس در
همایغِ تا  11درصذ در عال  90 ،2000درصذ ردُی پایاًی دارًذگاى ثزٍت 19 ،درصذ ثزٍت جْاًی را در
اختیار دارًذ .تِ دیگز عخي ،توزوش ثزٍت در یه درصذِ (حتی ،تیؾتز در  0/1درصذ) الیِی فَلاًی ًوَدار
ّزم ثزٍت  ،اها تزخی پزاوٌذگیّا در  99درصذ تالیهاًذُ الیِی پائیٌی ایي ّزم.
پضٍّؼگزاى تِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ واّؼ ًاچیش ًاتزاتزی ثزٍت در ول جْاى «تاستاب هحذٍد
ؽذى ًاتزاتزی ثزٍت تیي وؾَرّا اعت ،چزا وِ التصادّای در حال ظَْر تٍِیضُ چیي ٍ ٌّذ اس ًزخ رؽذ
هتَعط تاالیی تزخَردار ؽذُاًذ .ایي اهز ػلت اصلی چزایی واّؼ ًاتزاتزی ثزٍت جْاًی در ًخغتیي
عالّای ایي عذُ اعت ،در حالیوِ ایي رًٍذ طی عالّای  2007ـ  2017عیز صؼَدی داؽتِ اعت ،ها
تز ایي تاٍرین وِ ًاتزاتزی ثزٍت پظ اس  2016دٍتارُ ٍارد هزحلِی عیز ًشٍلی ؽذُ اعت».
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تِطَر خالصِ ایي گشارػ ًؾاى هیدّذ وِ هیلیاردّا ًفز تا احتغاب تذّیّا ّیچ ثزٍتی ًذارًذٍ ،
تَسیغ ثزٍت ؽخصی جْاًی را هیتَاى ّنچَى چٌذ ؿَل گالیَر وِ دارای ول ثزٍت جْاى ّغتٌذ
تزعین وزد وِ تز هزدم لیلیپَت فالذ ثزٍتً ،ظز دٍختِاًذ.
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