8.000 εκατομμυριούχοι ζουν στην Ελλάδα και αυξάνουν την περιουσία τους

Μπορεί η χώρα να πλήττεται σφόδρα τα τελευταία χρόνια από τη σκληρή ύφεση και την
οικονομική κρίση, ωστόσο, οι «κλασσικές» αντιθέσεις που καθορίζουν την κατανομή
πλούτου σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν θα μπορούσαν να μην ισχύουν και στην περίπτωση
της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Welth X που παρουσιάζει το «Βήμα της Κυριακής» οι 505
Ελληνες πολυεκατομμυριούχοι διαθέτουν συνολική περιουσία 60 δισεκατομμυρίων ευρώ
την οποία, είδαν μάλιστα να αυξάνεται κατά 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, οι πολίτες με περιουσία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ
θα αυξηθούν,ενώ από τα τμήματα private banking ο αριθμός τους υπολογίζεται στις 8.000.
Αλλωστε μόνο 2.678 άτομα στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτουν μετοχές που ξεπερνούν
σε αξία το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Παράλληλα υπάρχουν και οι πολυσυζητημένες καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό, για
τις οποίες το Spiegel είχε αναφέρει πως φτάνουν τα 600 δισ. ευρώ, αλλά οι τραπεζικοί
κύκλοι τις υπολογίζουν περίπου στα 100 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Credit Suisse ο μέσος πλούτος της χώρας μας ανά ενήλικο βρίσκεται λίγο
παραπάνω από τα 76.000 ευρώ, καθώς η εκτόξευση των χρηματιστηριακών τιμών
ισοστάθμισε την εφετινή πτώση στην αξία των ακινήτων.

Η χώρα με την υψηλότερη περιουσία ανά ενήλικο είναι η Ελβετία, όπου ο προσωπικός
πλούτος φτάνει τα 380.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Αυστραλία και η Νορβηγία. Η μέση
περιουσία ανά ενήλικο στην Ευρωζώνη εκτιμάται λίγο πάνω από τα 150.000 ευρώ, με το
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Λουξεμβούργο να είναι ψηλότερα φτάνοντας τα 250.000 ευρώ.
Οσο για τις επενδύσεις που προσελκύουν τους εκατομμυριούχους, κατά 22% προτιμούν τα
ακίνητα, το 15% τις μετοχές, ίδιο ποσοστό προτίμησης υπάρχει για τα εταιρικά ομόλογα,
ενώ διατηρούν ένα 13% σε ρευστά διαθέσιμα.
Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενες «επενδύσεις του πάθους». Αλλωστε, από
την αρχή του 2013 επενδύσεις στην τέχνη σημειώνουν κέρδη κατά 13%, στα ακριβά
ρολόγια κατά 14% και τα κλασικά αυτοκίνητα 11%, ενώ απώλειες κατά 8% σημειώνουν οι
επενδύσεις σε αθλητικές ομάδες.
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