ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  :ﭘﻴﺎم ﻓﺪاﯾﯽ  ،ارﮔﺎن ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
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ﻧﺎدر ﺛﺎﻧﯽ

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان هﻤﭽﻨﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ "ﮐﺎپ ﺟﻤﻴﻨﯽ  "Capgeminiﺑﻪ هﻤﺮاﻩ "ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ ﺳﻮﺋﻴﺲ  "Credit Suisse Research Instituteﺑﻪ روال ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺁﻣﺎرﯼ را در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺮوت
در ﺧﻼل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ "ﮔﺰارش ﺛﺮوت ﺟﻬﺎﻧﯽ Global
 "Wealth Reportﻧﺎم دارد ،ﻣﻴﺰان داراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١۵ﺑﻪ  ٢۵٠ﺗﺮﯾﻠﻴﻮن دﻻر رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻮر
اﺑﻌﺎد اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدﺁورﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺗﺮﯾﻠﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﯾﺎ ١ ،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺁن در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ و در اروﭘﺎ ﺟﺎﯼ دارد.
هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت ﻣﺘﻮﺳﻂ اهﺎﻟﯽ هﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻻر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدهﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺁﺳﻴﺎ و ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﻴﻦ از اﯾﻦ ﺛﺮوت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ:

ﺁﻣﺎر ﯾﺎد ﺷﺪﻩ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ  ٧،٨٧درﺻﺪ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪﻩ در ﺟﻬﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻨﻬﺎ  ١٠درﺻﺪ
از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﺁن ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ از ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪﻩ ﺟﻬﺎن از ﺁن ﺗﻨﻬﺎ  ١درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
)ﺁرﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن( اﺳﺖ! اﯾﻦ ﯾﮏ درﺻﺪ داراﯼ ﺛﺮوﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ٧۵٩٩٠٠دﻻر ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺁﻣﺎر ﺳﻪ ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت ﺟﻬﺎن در ﺁن هﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﻴﻦ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ١٢ .ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن هﺮ ﯾﮏ داراﯼ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢درﺻﺪ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪﻩ ﺟﻬﺎن هﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ  ١۵ﮐﺸﻮر  ٧۵درﺻﺪ از ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪﻩ ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎﯼ دادﻩ اﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ١٨۵ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ
ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ٢۵درﺻﺪ از ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖﺷﺪﻩ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ﻧﻴﺰ
در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدﻩهﺎﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎدﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد رﺷﺪ ﺛﺮوت در ﺧﻼل  ۵ﺳﺎل ﺁﯾﻨﺪﻩ داﯾﺮ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ٢٠٢٠در ﺷﻤﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮهﺎﯼ دﻻرﯼ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ٣،۴٩ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ )از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ(
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ٢٢ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ۵،١۵ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در اروﭘﺎ و  ٨ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺁﺳﻴﺎ
)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﭼﻴﻦ و هﻨﺪوﺳﺘﺎن( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﻣﺎر ﻓﻮق و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎل هﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪﻩ ،ﺗﺠﻠﯽ دﯾﮕﺮﯼ از ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯼ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اهﺮﯾﻤﻨﯽ اﯼ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
وﺟﻮد ﺁن ،رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﻠﻢ هﺎ ،و درد و ﺁﻻﻣﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ
ﺳﺘﻢ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮﻩ ﺑﺎ ﺁن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

