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திங்களன்று Forbes  இதழால் பிரசுரிக்கப்பட்ட சமீபத்திய
ததாகுப்புரைரயின்பட,  உலக பில்லியனர்களின் தகாத்த
ஒருங்கிரைிணைந்த கதிப்பு ஒரு புதிய கட்டத்திற்கு 2015  இல் 7.05
ட்ரில்லியன் டாலரைர எட்டயுள்ளத.

அங்கக சாதரைனயளவிற்கு 1,826  பில்லியனர்கள், ஒவ்தவாருவரும
சராசரியாக 3.8  பில்லியன் தசல்வ வளத்தடன் உள்ளனர்.  கடந்த
ஆண்டுடன் ஒப்பிடுரைகயில்,  உலக பில்லியனர்கள் அவர்களின்
தகாத்த தசல்வ வளத்ரைத 2014 இல் 6.4 ட்ரில்லியனில் இருந்த 10
சதவீதத்திற்கும அதிககாக அதிகரித்த தகாண்டுள்ளனர்.
அகதகவரைளயில் தகாத்த பில்லியனர்களின் எண்ணிக்ரைக 11
சதவீத அளவிற்கு அதிகரித்தள்ளத.

அதன் அறிக்ரைகயின் அறிமுகத்தில், Forbes இதழ் உலகின் மிகப்
பிணைக்காரர்களின் தசல்வ வளம ததாடர்ந்த உயர்ந்த வருவதற்கும
உலக தபாருளாதார நிரைலக்கும இரைடயிலான கரைலப்பூட்டும
இரைடதவளிரைய குறிப்பிட்டுக் காட்டயத. “வீழ்ச்சி அரைடந்தவரும
எண்திணைய் விரைலகள் கற்றும பலவீனகரைடந்த வரும யூகரா
ஆகியவற்றிற்கு இரைடகய,  உலக தசல்வந்தர்களின் எண்ணிக்ரைக
உலக தபாருளாதார தகாந்தளிப்புடன் கபாட்டகபாட்டு
மீண்டுதகாருமுரைுமுறை விரிவரைடந்தத,” என்று எழுதியத.

பில்லியர்களின் இந்த தசல்வவள வளர்ச்சி ததாடர்ந்த
உலகளாவிய பங்குவிரைல நிர்ிணைய சந்ரைதகளின் உயர்வுடன்
பிரைிணைந்தள்ளன.  அகில உலக FTSE  குறியீடு கடந்த காதம
சாதரைன அளவிற்கு உயர்ந்தத,  கற்றும அதகரிக்க சந்ரைதகள்
சாதரைனகரைள முறிப்பரைத ததாடர்ந்த தகாண்டருக்கிுமுறைத.
பங்குரைடரைககயா (share  ownership)  "பிணைத்ரைத அச்சடத்தல்"
(quantitative  easing),  சாதரைனயளவிலான குரைுமுறைந்த வட்ட
விகிதங்கள் கற்றும ஏரைனய அரசாங்க தகாள்ரைககளின் பிரதான
ஆதாயதாரர்களாக உள்ள தசல்வந்தர்களின் கரங்களில்
அதிகளவில் குவிந்தள்ளத.

உலக பில்லியனர்களின் தசல்வ வளம

கவால் ஸ்ட்ரீட் தாயககாக கற்றும உலகளாவிய நிதியியல்
மூலதனத்தின் ரைகயகாக விளங்கும அதகரிக்கா,  இதவரைரயில்
இல்லாத வரைகயில் மீண்டும பில்லியனர்களின் மிக அதிக
எண்ணிக்ரைகயுடன் —536— உள்ளத. 2009 இல் “தபாருளாதார மீட்சி"
என்ுமுறைரைழக்கப்பட்டத ததாடங்கியதில் இருந்த, அதகரிக்காவில் தகாத்த
இலாப வருவாய்களில் சுகார் 95  சதவீதம ககல்கட்ட 1
சதவீதத்தினருக்கு தசன்றுள்ளத.  இதற்கிரைடகயதான்,  அந்நாட்டல்
அண்மித்தளவில் நான்கில் ஒரு குழந்ரைத வறுரைகயில் வாழ்கிுமுறைத.

அதகரிக்காவில் உள்ள பில்லியனர்களின் பட்டயலில்
பரிசயகானவர்களின் தபயர்ககள கககல இடமதபற்றுள்ளன.
ரைகக்கராசாப்ட் ஸ்தாபகர் பில் ககட்ஸ் தபயரும அதில் உள்ளடங்கும,
இவரத தனிப்பட்ட தசல்வ வளம கட்டுகக 3.2  பில்லியனில் இருந்த
79.2  பில்லியன் டாலருக்கு உயர்ந்தத.  அதகரிக்கர்களின் கத்தியில்,
ககட்ஸூகேட்ஸூக்கு அடுத்த இருப்பவர் முதலீட்டாளர் வாதரன் பஃதபட்
(Warren  Buffett) ஆவார்,  இவர் இவ்வாண்டன் மிகப்தபரிய
இலாபமீட்டயவராக அப்பட்டயலில் இடம தபற்றுள்ளார். கடந்த ஆண்டு
14.5  பில்லியன் டாலரில் இருந்த இவரத தசாத்தின் நிகர கதிப்பு,
இப்கபாத 72.7 பில்லியன் டாலராகும.

அப்பட்டயலில் அதற்கு கீகழ இருப்பவர்களில்,  தனியார் முதலீட்டு
நிர்வாகி ஸ்டீவன் ககாதீவன் கோஹென் (Steven  Cohen) கபான்ுமுறைவர்கரைள
ஒருவரால் பார்க்க முடயும.  இவர் அதகரிக்க முதலாளித்தவத்தின்
குற்ுமுறைகர குிணைாமசத்தின் இன்றியரைகயாத உருவடவகாவார்.
ஓராண்டற்கு முன்னர்,  ககாதீவன் கோஹெனின் முன்னாள் தனியார் முதலீட்டு
நிதியம,  SAC  Capital  Advisors,  உள்-வர்த்தக கட்டிணை
குற்ுமுறைங்களுக்காக வழக்கில் இழுக்கப்பட்டத.  ககாதீவன் கோஹென் (Cohen)
மீகத கூட ஒருகபாதம குற்ுமுறைஞ்சாட்டப்படவில்ரைல என்பகதாடு,  அவர்
எளிரைகயாக அவரத தசல்வங்கரைள Point72  Asset  Management
என்ுமுறை புதிய நிறுவனத்திற்கு காற்றிக் தகாண்டார்.  கடந்த ஆண்டு 1.3
பில்லியன் டாலர் ஈட்டய ககாதீவன் கோஹென், அவரத தகாத்த நிகர கதிப்ரைப
11.4 பில்லியன் டாலருக்குக் தகாண்டு வந்தார்.

தனி உள்ளாட்சியாக வரைகப்படுத்தினால்,  Forbes  பட்டயலில்,
கலிகபார்னியா,  தவறுககன ஒட்டுதகாத்தகாக அதகரிக்காரைவ கற்றும
சீனாரைவ அடுத்த,  131  பில்லியனர்களுடன் இரண்டாவத இடத்தில்
இருக்கும.  நிச்சயகற்ுமுறை கற்றும ஒழுங்குமுரைுமுறையற்ுமுறை கவரைல
கநரங்களுடன்,  குரைுமுறைந்த ஊதியம தபறும ஓட்டுனர்கரைள
ஒருங்கிரைிணைப்பதில் சிுமுறைப்புதன்ரைக தகாண்ட கார்-பகிர்வு கசரைவயான
Uber  நிறுவனத்தின் இரைிணை-ஸ்தாபகர்கள் Travis  Kalanick  கற்றும
Garett Camp  ஆகிகயார் கலிகபார்னியாவின் புதிய பில்லியனர்களில்
உள்ளனர்.  அதகபான்ுமுறை உரைழப்பு சுரண்டும முரைுமுறை ஒட்டுதகாத்தகாக
அதகரிக்க தபாருளாதாரத்திற்கான ஒரு முன்காதிரியாக தபருகளவில்
பார்க்கப்பட்டு வருகிுமுறைத. 

தகக்சிகன் ததாரைலததாடர்புத்தரைுமுறை அதிபர் கார்கலாஸ் ஸ்லிம (Carlos
Slim),  அந்த உலகளாவிய பட்டயலில் 77.1  பில்லியன் டாலருடன்
இரண்டாவத இடத்தில் இருந்தார்.  தகக்சிககாவின் 122  மில்லியன்
கக்கள்ததாரைகயில் பாதி கக்கள் வறுரைகயில், நாதளான்றுக்கு சுகார் 6
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டாலருக்கும குரைுமுறைந்த வருவாயில் (காதத்திற்கு 2,329
தபதசாஸூகேட்ஸூடன் -pesos)  வாழ்வதாக வரைரயறுக்கப்படுகிுமுறைத.
ஸ்லிமின் தனிப்பட்ட தசல்வகக,  வறிய 60  மில்லியன் தகக்சிககா
ததாழிலாளர்களின் ஒருங்கிரைிணைந்த ஆண்டு வருவாய் உடன்
கதாராயகாக ஒப்பிடக்கூடயதாக உள்ளத.

இலத்தீன் அதகரிக்காவில் மிகப்தபரிய தனிநபராக ஸ்லிம
விளங்குகிுமுறைார் என்ுமுறை நிரைலயில்,  அப்பிராந்தியத்தில் அதிக
எண்ணிக்ரைகயிலான 54  பில்லியனர்கரைள தகாண்ட நாடாக
பிகரசில் உள்ளத.  பிகரசிலின் 60  மில்லியன் குழந்ரைதகளில் பாதி
வறுரைகயில் வாழ்கின்ுமுறைன.

ஒட்டுதகாத்தகாக,  மிக அதிககாக 213  என்ுமுறை எண்ணிக்ரைகயில்
பில்லியனர்கரைள தகாண்ட இரண்டாவத நாடு சீனாவாகும.
அரைதத் ததாடர்ந்த க்து ஜேர்கனி, இந்தியா கற்றும ரஷ்யா உள்ளன.

உலக முதலாளித்தவத்திற்கு ஒரு கலிவு உரைழப்பு தளகாக
விளங்கும சீனா,  இந்த ஆண்டு Forbes  பட்டயலில் 290
பில்லியனர்களில் 71 புதியவர்களுக்கு, அல்லத தகாத்த நபர்களில்
சுகார் ஒரு கால் பங்கினருக்கு புகலிடகாக உள்ளத.  சீனாவில்
உள்ள மிகப் தபரிய தசல்வந்தர் ஒரு நில/கட்டடத்தரைுமுறை அதிபரான
வாங் ஜியான்லின் (Wang  Jianlin) (24.2  பில்லியன் டாலர்)
ஆவார்.  இவருக்கு அடுத்த நில தசாத்த (real estate) வர்த்தக
நிறுவனகான அலிபாபா குழுகத்தின் (Alibaba  Group) அதிபர்
க்து ஜேக் கா (22.7 பில்லியன் டாலர்) ஆவார்.

கடந்த ஆண்டு சீனாவின் பங்கு-நிர்ிணைய சந்ரைதகளில் இருந்த
உயர்வு சீன பில்லியனர்களுக்கு கட்டும ஆதாயகளிக்கவில்ரைல.
Forbes  குறிப்பிடுரைகயில்,  “சீன பில்லியனர்கள் பட்டயலில்
ககல்கட்ட 20  பில்லியனர்களால் நடத்தப்படும நிறுவனங்களில்
நீங்கள் முதலீடு தசய்திருந்தால்,  நீங்கள் அவர்களின் தசல்வ
வளத்திலிருந்த சரியாக உங்களின் பங்கு கிணைக்ரைகப் தபற்று
வந்திருப்பீர்கள்,”  என்ுமுறைத.  கடந்த ஆண்டு அலிபாபாவின் ஆரமப
தபாத பங்கு தவளியீடானத ஊக வணிகம கற்றும கபராரைசயின்
ஒரு சர்வகதச காட்சியாக காறி இருந்ததடன்,  உலகளாவிய
முதலீட்டாளர்களிடம இருந்த பில்லியன் பில்லியன் கிணைக்கில்
இலாபங்கரைளக் குவித்தன.

இந்தியாவில்,  அந்நாட்டன் 90  பில்லியனர்கள் "தபரிதம பிரதக
கந்திரி நகரந்திர ககாடயின் 'நல்ல காலத்திற்கான' வாக்குறுதியின்
மீத சவாரி தசய்த வருவதாக"  Forbes  கருத்தரைரத்தத.  கடந்த
ஆண்டு கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அந்த வலதசாரி இந்த
அடப்பரைடவாத அரசியல்வாதி, அந்நாட்ரைட உலகின் தகாத்தடரைக
கூடகாக ஆக்கிக் தகாண்கட,  வணிகம-சார்ந்த நடவடக்ரைககளின்
ஒரு ததாகுப்ரைப கவககாக முன்தனடுத்தள்ளார்.

Reliance  Industries  Limited  இன் தரைலவர் கற்றும நிர்வாக
இயக்குனர் முககஷ் அமபானி,  21  பில்லியன் டாலர் நிகர
தசாத்தக்களுடன்,  இந்தியாவின் மிகப்தபரிய பிணைக்காரராக
உள்ளார்.  இந்தியாவில் சுகார் 60  சதவீத கக்கள்,  அல்லத 750
மில்லியன் கக்கள்,  நாதளான்றுக்கு 2  டாலருக்கும குரைுமுறைந்த
வருவாயில் வாழ்கின்ுமுறைனர்.

ரஷ்யாவின் பில்லியனர்கள் எண்ணிக்ரைக கணிசகான அளவில்
111 இல் இருந்த 88 க்கு வீழ்ச்சி அரைடந்த,  ஒட்டுதகாத்த
நாடுகளின் பட்டயலில் மூன்ுமுறைாவத இடத்திலிருந்த ஐந்தாவத
இடத்திற்கு இுமுறைங்கியத.  கூர்ரைகயான எண்திணைய் விரைல
வீழ்ச்சியாலும,  அதகரிக்கா கற்றும ஐகராப்பாவினால்
திணிக்கப்பட்ட முடகாக்கும தபாருளாதார தரைடகளாலும,

அந்நாட்ரைட சூழ்ந்தள்ள தபாருளாதார தநருக்கடயில் இதவும ஒரு
விரைளவாகும. இத்தரைகய தரைடகளின் பிரதான கநாக்கங்களில் ஒன்று,
தங்களின் தசல்வ வளத்தின் மீதான தாக்கங்கரைளக் குறித்த
பீதியுற்றுள்ள ரஷ்ய தசல்வந்த தட்டுக்களின் ஒரு பிரிரைவ விளாடமீர்
புட்டன் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக திருப்பி விட ஊக்குவிப்பதாகும.

நமபககான பரந்தளவில் இதற்கு இரைிணையானரைவயும தவளிப்பட்டு
வருகின்ுமுறைன. சான்ுமுறைாக ஐகராப்பிய வங்கிகளில் கிரீஸ் தகாண்டருக்கும
கடன்,  சுகார் 90  பில்லியன் டாலர் ஆகும.  உலக பில்லியனர்களின்
தசல்வவளம இந்த ததாரைகரைய விட 77 கடங்கு அதிககாகும.

அதகரிக்காவில், தடட்ராய்ட் நகரத்தின் கடன் 6.9 பில்லியன் டாலராகும,
அல்லத உலக பில்லியனர்களின் தகாத்த தசல்வ வளத்தில்
ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காகும.

கிரீஸூகேட்ஸூம சரி தடட்ராய்ட்டும சரி இரண்டுகக வங்கிகளால்
கட்டரைளயிடப்பட்ட,  ஒட்டுதகாத்த அரசியல் ஸ்தாபகத்தால்
ஆககாதிக்கப்பட்ட ஒரு கபரழிவுகரகான கறுசீரரைகப்பிற்குள்
இழுக்கப்பட்டுள்ளகதாடு,  அதனால் பாரிய வறுரைகயும வாழ்க்ரைக
தரங்களின் சீரழிவும விரைளந்தள்ளன.

ஒட்டுதகாத்தகாக Forbes  பட்டயல் உலக முதலாளித்தவத்தின்
ஒட்டுண்ணித்தனகான குிணைாமசத்திற்கு தவளிப்பாட்ரைட வழங்குகிுமுறைத.
அவர்களின் தசல்வ வளகானத—நிதி, உற்பத்தி, ததாரைலததாடர்பு என
—தபாருளாதாரத்தின் எந்ததவாரு குறிப்பிட்ட தரைுமுறையுடன்
சமபந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும சரி,  தபரும பிணைக்காரர்களின்
தசாத்தக்கள் ஒவ்தவாரு சந்தர்ப்பத்திலும பங்கு சந்ரைதகளின்
உயர்வுடன் பிரைிணைந்தள்ளன.

அதகபான்ுமுறை தபரும ததாரைககள் மிக சிலரின் கரங்களில்
திரண்டருப்பத தவறுககன வார்த்ரைதயளவில் தபாருளாதார
நிகழ்ச்சிப்கபாக்கின் விரைளவுதபாருள் அல்ல,  காுமுறைாக அத 2008
நிதியியல் தநருக்கடக்குப் பின்னர் தீவிரகாக்கப்பட்ட திட்டமிட்ட
அரசாங்க தகாள்ரைககளின் விரைளதபாருளாகும.  அந்த சகயத்திகலகய
உலக கசாசலிச வரைலத் தளம குறிப்பிட்டரைதப் கபால,  இந்த
தநருக்கடயின் "வடவில் அதகரிக்க கற்றும உலகளாவிய
தபாருளாதாரத்திலும, கற்றும அரைத அடத்தளகாக தகாண்டுள்ள சமூக
கற்றும வர்க்க உுமுறைவுகளிலும ஓர் அடப்பரைட கறுகட்டரைகப்பு நடந்த
தகாண்டருக்கிுமுறைத.”

2009 இல் இருந்த,  வங்கி பிரைிணைதயடுப்புகள்,  பூஜ்ஜியத்திற்கு
அண்மித்த வட்டவிகிதங்கள் கற்றும "பிணைம அச்சடத்தல்"  ஆகிய
தகாள்ரைககள் முழுரைகயாக நரைடமுரைுமுறைபடுத்தப்பட்ட கபாத,  உலக
பில்லியனர்களின் தசல்வ வளம சுகார் மூன்று கடங்கு உயர்ந்தள்ளன.
அதகரிக்காவில் ஒபாகா நிர்வாகத்தின் தரைலரைகயில், ஆளும வர்க்கம
ததாழிலாள வர்க்கத்தின் மீத ஓர் இரக்ககற்ுமுறை தாக்குதரைல நடத்திக்
தகாண்கட,  நிதியியல் சந்ரைதகளுக்குள் ட்ரில்லியன் கிணைக்கான
டாலர்கரைள பாய்ச்சி உள்ளத.

இத்தரைகய நிகழ்ச்சிப்கபாக்கின் உலகந்தழுவிய குிணைாமசம,  நிலவும
தபாருளாதார ஒழுங்கரைகப்பின் இயல்பு தான் பிரச்சிரைனகய என்பரைத
ததளிவாக எடுத்தக்காட்டுகிுமுறைத. சமூக சகத்தவமின்ரைகயின் அசாதாரிணை
வளர்ச்சி கற்றும அடகட்டத்திலிருந்த ககல்கட்டத்திற்கு தசல்வ
வளத்ரைத பாரியளவில் ரைககாற்றுவத ஆகியரைவ ஒரு திவாலான
கற்றும கநாய்பீடத்த அரைகப்புமுரைுமுறையான முதலாளித்தவத்தின்
தவளிப்பாடுகளாகும. இந்த அரைகப்புமுரைுமுறையின் சீரழிவும தநருக்கடயும
அரைத அழிப்பதற்கான வழிவரைககரைள அதகவ உற்பத்தி தசய்த
தகாண்டருக்கின்ுமுறைன —அதாவத சமூக ககாதல் கற்றும உலகந்தழுவிய
வர்க்க கபாராட்டத்தின் ககதலழுச்சிரைய உருவாக்கி வருகின்ுமுறைன.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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