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«Το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία, που σαν βρικόλακας, ζει μόνο ρουφώντας το
αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ ζει, τόσο πιο πολύ αίμα ρουφάει». Η
συγκεκριμένη ρήση του Κάρλ Μάρξ σχεδόν πριν από δύο αιώνες παραμένει επικαίρη και
αποτυπώνει τον πυρήνα του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος.
Μόλις το 0,9% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη κατέχει το 44% του παγκόσμιου
πλούτου! Σύμφωνα με την δέκατη ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών του ελβετικού
τραπεζικού κολοσσού Credit Suisse περίπου 47 εκατομμύρια άνθρωποι κατέχουν σήμερα
158,3 τρισεκατομμύρια δολάρια!

Το 44% του παγκόσμιου πλούτου λοιπόν στο λιγότερο από το 1% των ενηλίκων
ανθρώπων του πλανήτη. Η έκθεση Global Wealth 2019 δόθηκε τη Δευτέρας στη
δημοσιότητα -μέρος της οποίας δημοσίευσε «Η Εφημερίδα των Συντακτών» – δείχνει ότι ο
παγκόσμιος πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε στο 12μηνο Ιουλίου 2018 – Ιούνιου 2019
κατά 2,6% σε σχέση με ένα 12μηνο νωρίτερα, φτάνοντας τα 360 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Είναι κατά 70% μεγαλύτερος σε σχέση με δέκα χρόνια πριν (212 τρισ. δολάρια), ενώ οι
προβλέψεις της Credit Suisse είναι ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα αυξηθεί κατά ακόμη
27%, αγγίζοντας το 2024 τα 459 τρισ. δολάρια.

Παρά τη μεγάλη άνοδο όμως, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πλούτου βρίσκεται
στα χέρια μιας πολύ μικρής μειοψηφίας. Μεγιστάνων καπιταλιστών που συνεχίζουν να
συσσωρεύουν πλούτο την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια άθρωποι στερούνται ακόμα και
τα πιο αναγκαία…

Αυτοί που τετραπλασίασαν τα πλούτη τους…

Από τα 47 εκατ. των πλουσίων του πλανήτη, οι 55.920 έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια
δολάρια και οι 4.830 από αυτούς πάνω από 500 εκατ. δολάρια. Μέσα στην κρίση η τάξη των
εκατομμυριούχων αύξησε πέρυσι κατά 1,1 εκατ. τα μέλη της.

Τα κέρδη και τα πλούτη της γιγαντώθηκαν. Με τα μέλη της να προέρχονται κυρίως από
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τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο συνολικός πλούτος αυτού του πλουσιότερου 0,9% του παγκόσμιου
ενήλικου πληθυσμού έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μια εικοσαετία, από 39,6 τρισ. δολάρια
το 2000 στα 158,3 τρισ. δολάρια το 2019!!! Το 43% των μελών αυτής της ελίτ κατοικεί στη
Βόρεια Αμερική, το 28% στην Ευρώπη ενώ το 16% σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού
(εξαιρουμένων της Κίνας και της Ινδίας).
…και αυτοί που ζουν με λιγότερα από 5,5 δολάρια τη μέρα

Στην «απέναντι όχθη» εκεί που οι δισεκατομύρια άνθρωποι βυθίζονται στη φτώχεια και
την ανέχεια υπάρχουν περίπου τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το 55%
του ενήλικου πληθυσμού της Γης που έχουν πλούτο μικρότερο των 10.000 δολαρίων. Ολοι
μαζί κατέχουν 6,3 τρισ. δολάρια, δηλαδή μόλις το 1,8% του συνολικού παγκόσμιου πλούτου.

Ενα μεγάλο μέρος τους μαζί με τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανηλίκων του Τρίτου
Κόσμου συνθέτουν περίπου το 50% της ανθρωπότητας που μετά βίας ξεφεύγει σήμερα από
το φάσμα της ακραίας φτώχειας ζώντας με λιγότερα από 5,5 δολάρια τη μέρα….

Το κερασάκι στην τούρτα! Μόλις το 4% των παγκόσμιων φορολογικών εσόδων
προέρχεται σήμερα από τη φορολόγηση του πλούτου, ενώ σε ορισμένες χώρες το
φτωχότερο 10% του πληθυσμού πληρώνει μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του σε
φόρους απ’ ό,τι το πλουσιότερο 10%!!!
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