
Küresel Servet Raporu 2022 

Credit Suisse'in bir kurum içi düşünce kuruluşu olan ve 2008 finans krizinin ardından, uzun vadeli 

ekonomik gelişmeleri incelemek amacıyla kurulan Credit Suisse Araştırma Enstitüsü (CSRI), her yıl 

hazırladığı küresel servet raporunun on üçüncüsünü, (Global Wealth Report 2022) Eylül ayında 

yayımladı. Raporda, servetin işsizlik, hastalık, doğal afetler ve salgın gibi kriz dönemlerinde 

mağduriyeti azaltma açısından büyük bir öneme sahip olduğu ve resmi emekliliği, yeterli bir sosyal 

güvenliği ve iyi bir halk sağlığı sistemi bulunan ülkelerde bile önemsendiği kaydediliyor. 

Küresel zenginlik seviyesi Rapora göre, 2020 yılında toplam küresel hane halkı serveti %8,6,yetişkin 

başına servet ise %7,2 oranında artarken, 2021 yılı sonunda küresel servet, 2020 ile karşılaştırıldığında 

%9,8'lik bir artışla tahmini olarak 463,6 trilyon ABD dolarına yükseldi. Döviz kuru hareketleri bir 

kenara bırakıldığı takdirde, toplam küresel servet %12,7 artarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek 

yıllık büyüme oranı oldu. Yetişkin kişi başına düşen servet, %8,4 oranında artışla 2021'in sonunda 

87.489 ABD dolarına yükseldi. Artışın çoğu finansal varlıklardan kaynaklandı.  

Servetin küresel dağılımı  

Ülkeler incelendiğinde, 2021 yılı itibarıyla hane halkının en fazla zenginleştiği ülke ABD olurken, 

ABD’yi Çin, Kanada, Hindistan ve Avustralya izledi. Daha az rastlanan hane halkı servet kaybı ise daha 

çok Japonya, İtalya ve Türkiye'de gerçekleşti. Bu durum, ABD doları karşısında para biriminin değer 

kaybetmesiyle ilişkilendirildi. Kovid-19 nedeniyle istihdamdaki gelişmeler başlangıçta kadınlar, 

azınlıklar ve gençleri daha çok etkiledi. Ancak, 2020 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik 

toparlanma, istihdam oranlarına ve buna bağlı olarak elde edilen kazançlara olumlu yansıdı. Bu yansıma, 

özellikle yüksek ve orta gelirli kesimlerde daha fazla oldu. Kapanma ve tecritler sona erdiğinde tüketim 

toparlandı ve salgınla birlikte görülen "tasarruf fazlalığı" büyük ölçüde azaldı.  

Salgının başlangıcında gençler yaşlılara nazaran daha çok iş kaybına uğradı. Bununla birlikte, Kuzey 

Amerika'da olduğu gibi, gençlerin istihdam beklentileri 2021'de önemli ölçüde iyileşti. Şubat 2020 ile 

Mayıs 2021 arasında, otuzlu yaşlarının başındaki yetişkinlerin serveti %13 artarken, ellili yaşların 

sonunda bulunanların serveti %3 ve 80 yaş ve üzerindekilerin serveti %7 arttı. Tüm yaş grupları bir 

arada ele alındığında, Resolution Foundation (Londra merkezli düşünce kuruluşu) tarafından yapılan 

tahminlerde, bu dönemde hane halkı servet kazanımlarının %85'i, ev fiyatlarındaki %11'lik artış da dâhil 

varlıklardaki artışlardan kaynaklandı. Değerlenen para birimiyle birlikte hızla artan ev fiyatları, Yeni 

Zelanda'da yetişkin başına servetin 114.289 ABD doları artarak %32'lik bir değer artışının yaşanmasını 

sağladı. Amerika Birleşik Devletleri (73.630 USD artış), Avustralya (66.354 ABD doları artış) ve 

Kanada’da da (55.662 ABD doları artış) 50.000 ABD dolarının üzerinde ortalama servet artışı sağlandı. 

Bazı ülkelerde ise para birimindeki değer kaybı dolayısıyla Türkiye’de 6.618 ABD doları, Belçika’da 

12.947 ABD doları, İtalya’da 13.444 ABD doları ve Japonya’da 14.502 ABD doları düşüşle zenginlik 



kaybı gerçekleşti. İsviçre, 696.600 ABD doları ile yetişkin kişi başına servet açısından en üst sırada yer 

alırken, onu Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong ve Avustralya takip etti. 

Ülkeler ve bölgeler arası servet  

Ülkeler ve bölgeler arasındaki servet karşılaştırması yapıldığında, yetişkin kişi başına zenginliği 

100.000 ABD dolarının üzerinde olan “üst zengin” ülkelerin Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da, ayrıca 

Doğu Asya, Pasifik ve Orta Doğu'nun zengin bölgelerinde yoğunlaştığı görüldü. Çin ve Rusya ortalama 

serveti 25.000–100.000 ABD doları aralığında olan “orta düzey zenginlik” seviyesine sahip ülkeler 

olurken, bu grup içerisine Avrupa Birliği'nin yeni üyeleri ile Latin Amerika ve Orta Doğuda piyasa 

ekonomisi gelişmekte olan ülkeler girdi. Bir alt grupta, yetişkin başına 5.000-25.000 ABD doları 

tutarındaki “sınır zenginliğe” sahip olan Hindistan, Endonezya ve Filipinler gibi yoğun nüfuslu ülkeler 

ile Güney Amerika, Güney Afrika ve Sahra altı ülkeleri yer aldı. Ayrıca, Kamboçya, Laos ve Vietnam 

gibi hızlı gelişen Asya ülkeleri de bu gruptaki diğer ülkeler oldu. Ortalama serveti 5.000 ABD dolarının 

altında olan ülkeleri ise çoğunluğunu orta Afrika ülkelerinin yer aldığı grup oluşturdu.  

Milyonerlerin sayısı  

Tahminlere göre, 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre yaklaşık 5,2 milyon artışla dünya ölçeğinde 

62,5 milyon milyoner bulunuyor. Söz konusu artışın yarısı, 2,5 milyon milyoner ABD kaynaklı olup, 

Çin, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta zengin sayıları bir milyon artış kaydetti. Milyoner sayısı 

avro bölgesi ve Türkiye’de de düşerken, Japonya'da 395.000 ve İtalya'da 135.000 azaldı. Söz konusu 

düşüşün ana nedeni olarak döviz kurundaki hareketler gösterildi. 

 

Kaynak: Global Wealth Report 2022, Credit Suisse Research Institute. 


