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( تا ۰گرفته ) زفقر مضمنا   ،دست و پا می زدطی سالی که  دنیا در چنگ این همه مصیبت   
( ، تا  سیل و آتش ۳کننده )طوفان های  ویران از ( ، ۷(، تأثیرات  فالکت بار سیاست های ریاضتی    )۰)

: خاص  ای  طبقه  ،  (۵(  که نتیجه  برخورد ابرازی انسان به طبیعت بوده است )۴سوزی های مرگ بار )
.  پارو کرده اند در تاریخ ثبت شده را بیشترین پولا، بیلیونر های دنی  

طبق  گزارش  بیلیونرها منتشره از جانب بانک سوئیس،  بیلیونر ها در سراسر  دنیا،  به میزان  ۴ ,۰  تریلیون 
تریلیون دالر   ۸،۹ر نکردنی به میزان ودالر از سال گذشته بیشتر در آمد داشته  و در مجموع در آمدی با

 انباشت کرده اند.  
قابل توجهی از ثروت دوران عصر طالیی  به میزان هطی سی سال گذشته  ثروت تولید شد» طبق این گزارش،

اری، دیاالت متحده،  تعداد افرادی که بر بازرگانی،  بانکدر اروپا و ا ،... در این دوره .است بوده ترافزون 
« سال اخیر شکسته است. ۰۱۱ده اند، رکود را در ارهای خیرخواهانه،و هنر تأثیر گذ سیاست، برنامه  
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تولید شده اند. شته در سال گذ  از آن ها ۰۲۸بیلیونر وجود دارد که  ۷۰۵۹طبق همین  گزارش، مجموعا در دنیا 
در سال   ۵۹۵به   ۵۶۳ا(  که  از نیآنان است ) باالتری رقم در د  تای ۵۹۵ایاالت متحده به تنهایی  مآوای 

رسید ه اند.  ۷۱۰۲  
  میلیون     ۰۹,  ۵» ) گزارشگر خاص  فقر  از دید حقوق بشر(   فیلیپ استن ژوئن در عین حال  طبق گزارش

« مطلق به سر می برند. رمیلیون در شرایط جهان سومی فق ۵,  ۳آمریکایی در فقر شدید و  
درصد قابل توجهی از بیلیونر های جدید، با اتکا به توان و دارایی خود به این حد نرسیده، اکثرأ مذکر بوده و از 

سال گذشته،    لیونر جدیدبی ۰۲۸از   ۴۱(۶تحصیالتی در حد متوسط برخوردارند.  طبق گزارش  یو اس بی )
.  این (۲تعادلی انفجاری ایجاد کرده است ) مشان را به ارث برده اند و این روند طی چند دهه اخیر عدتثرو

سال  ۷۱بیلیونر  باالی هفتاد است،  همین روند طی  ۲۱۰گزارش مدعی است  از آن جا که در حال حاضرسن 
 آینده ادامه خواهد داشت. 

 

  
( مجموع  ثروتی که  از بیلیونر ۷۱۰۲تا ۷۱۰۷سال گذشته )  ۵طی » چنین جمع بندی می کند که این گزارش 

  ۳, ۴درصد  افزایش یافته است. طی دو دهه آینده میزان  ۰۲ها به  ارث رسیده، سالیانه به طور متوسط 
«٪ کل ثروت بیلیونر ها  منتقل خواهد شد  ۴۱تریلیون دالر یعنی   

 
برگرداننده:     

متن فوق آماری هشدار دهنده از اوضاع فعلی و روال الاقل چند دهه آینده را به وضوح ارایه می کند، لیکن در 
( نشان داده ۹کوتاه آمده است.  پژوهش های امانویل سائز و گبریل زوکمن ) یامر علت یابی از چنین تجمع ثروت

 درصد افزایش یافته  ۷۷درصد به  ۲تحده از اند که طی سه دهه گذشته،  ثروت یک دهم درصد جمعیت ایاالت م
هش ارزش دارائیشان طی به همراه کا   وض بودن اغلب آمریکائیان  ) وام مسکن و یا کارت های اعتباری(قرمو

درصد خانوار ها انجامیده است. ۸۱های ی به از دست دادن دارای ، ثبات دستمزد حقیقی رکود بزرگ، به همراه   
 

بدون سیاست هایی در جهت کاهش تمرکز ثروت مانند مالیات بر درارایی، در عرض دو دهه آینده همه ثمرات  
در حالی  ، وحاصله از برنامه نیو دیل و دمکراتیزاسیون  ثروت  پس از جنگ جهانی دوم ،  از کف خواهد رفت

معمول )  زطوالنی تر ا یار بس عمری  به دنبال رؤیای، عدادی از بیلیونر های کالیفرنیاتکه  است 
د. رو کرده ان به  سرمایه گذاری در علم   جاودانگی؟؟؟؟؟(  

 
یعنی دوران طالیی   ۰۸۷۱درآمد کنونی یک دهم درصدی ها در حال حاضر تقزیبا به سطح این درآمد در دهه 

فقراست. افزایش درآمدی که به  رشد سریعت. روی دیگر این سکه، از کف رفتن ثروت طبقه متوسط وسرسیده ا



خصوص ناشی از بازنشستگی  و قوانین تملک خانه بود به شکل گرفتن طبقه متوسط انجامید. درآمد این طبقه در 
(، اما از آن پس  ۰۸۹۱درصد در دهه  ۳۶به  ۰۸۷۱درصد در  ۰۵به اوج  خود رسید ) از  ۰۸۹۱میانه دهه  

 شدیدا رو به کاهش  گذاشت. 

 
 

تفاوت عظیم در آمد ها را در ایاالت متحده توضیح داد؟ این  ی توانچگونه م  
یی اکثریت جامعه ترکیبی از  عدم تعادل درآمد ها  به همراه  عدم توانا شرایط انفجاری عدم تعادل درآمد  ها را  

  پائینحقیقی بسیار  دستمزد بهره ای به جز درصدی ها ۸۱  ،طی سه دهه اخیر در ذخیره  ایجاد کرده است. 
نبرده بودند در حالی که حقوق یک درصدی ها به سرعت افزایش یافت. در عین حال نرخ ذخیره طیقه متوسط و 

 در حال حاضر(  پس انداز می کرند. ۳۵٪پائین تقریبا صفر بود در حالیکه یک درصدی ها به میزان متنابهی ) 
بود، در حالی  ۰۸۹۷دالر ، یعنی معادل ثروت آنان در هزار  ۹۱درصدی ها حدود ۸۱متوسط ثروت  ۷۱۰۷در 

 که ثروت یک درصدی ها، در همین دوران،  سه برابر شده است.



 

این عدم توازن  خاص ایاالت متحده نیست.    
 



 

 

 

اقتصاد چین ) دومین اقتصاد بزرگ دنیا(   رتبه یکم تولید  ، ۷۱۰۲ طی سال طبق گزارش دیگری از آلمان، 

تریلیون توسط چین   ۲,  ۹۳تریلیون یورو  ثروت دنیا،    ۹,  ۸بیلیونر در جهان را  احراز کرده است.   از  

تولید شده است.   در شرق  آسیای  حدود  یک سوم  این ثروت  زاده نو آوری و مابقی توسط گسترش  فعالیت 

بلی بوده است.   بیلیونر های چین منشأ  تغییری اساسی در اقتصاد این کشور و در نتیحه در سایر مناطق های ق

آسیا می باشند.  در عرض کمی بیش از یک دهه، اینان  با ایجاد برخی از  بزرگترین شرکت های دنیا، معیار 

افزون بر ایاالت متحده بوده است و در  های  تعریف سطح رندگی را دگرگون ساخته اند. تعداد بیلیونر های آسیا

با گسترش دائم   شهر نشینی و رشد تولید،   و (۸)های آمریکایی خود سبقت گرفته  ض سه سال از همپالکیرع

 نوآوری تکنیکی، فزونی تجارت و  حق مالکیت  افکار نو،   سیلیکان ولی را به چالش کشیده اند. 

 
 

کرد ها ها و  راه  پی آمد های افزایش عدم تعادل درآمد  
 

با ادامه وضع کنونی، در یکی دو دهه آینده تمام دستآورد های دمکرانیزه کردن توزیع درآمد ها از کف رفته،  
ثروتمندان روز به روز غنی تر وانباشت وام فقرا  تقریبا معادل دارائی هایشان خواهد بود. راه های پیشگیری از 

نیاز به سیاست های بازدارنده از تمرکز ثروت، ممانعت   ظر اقتصاد دانانطبق ن آینده ای چنین  مهلک کدامند؟
و تشویق طبقه متوسط  ) از طریق مالیات بر امالک(،   ازتبدیل ثروت های ناشی از فعالیت های اقتصادی به ارث



ممانعت از  کلید  ۰۸۳۱به ذخیره  است.  امروزه دوباره مالیات بر امالک و درآمد، که  پس از رکود بزرگ دهه 
 تمرکز ثروت بود،  ضروری است.

وابط محدود کننده بانک ضبه منظور بازتولید ثروت از دست رفته طبقه متوسط، نیاز به ترکیبی حساب شده از 
افزایش   نیاز به  سیسات های تشویقی ذخیره و باالخره به عالوه  ها در ارائه  وام های افسار گسیخته است،

د.بیابنتا خانوار های با درآمد متوسط توانایی پس انداز کردن درصدی هاست  ۸۱دستمزد   
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