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Odprawa 

• Elon Musk jest obecnie najbogatszą osobą na świecie, z łączną wartością netto 198 miliardów dolarów na dzień 21 września 2021 r. 

• Jeff Bezos zajmuje drugie miejsce z majątkiem 194 miliardów dolarów 

10 najbogatszych ludzi na planecie 

Top 10 najbogatszych ludzi na świecie ma łączną wartość netto 1,4 biliona dolarów . W pewnym kontekście jest to mniej więcej taki sam 

rozmiar jak PKB Australii . 
Kim są te niezwykle zamożne osoby i jakie jest źródło ich bogactwa? Oto zestawienie 10 najbogatszych ludzi na świecie i sposób, w jaki zarobili 

miliardy. 

Kto jest w klubie 100 miliardów dolarów? 

Elon Musk jest obecnie najbogatszym z nich wszystkich, z łączną wartością netto 198 miliardów dolarów . To o 60 miliardów dolarów 

więcej niż średnia dla całej grupy wynosząca 138 miliardów. 

Ranga Nazwa Całkowita wartość netto Kraj Przemysł Źródło bogactwa 

1 Elona Muska 198 USD nas Technologia Tesla, przestrzeń X 

2 Jeff Bezos 194 mld USD nas Technologia Amazonka 

3 Bernard Arnault 157 USD Francja Konsument LVMH 

4 Bill Gates 149 mld USD nas Technologia Microsoft 

5 Mark Zuckerberg $132 mld nas Technologia Facebook 

6 Larry Page 124 mld USD nas Technologia Google 

7 Siergiej Brin 119 USD nas Technologia Google 

8 Steve Ballmer 105 mld USD nas Technologia Microsoft 

9 Larry'ego Ellisona 100 mld USD nas Technologia Wyrocznia 

10 Warren Buffett 100 mld USD nas Urozmaicony Berkshire Hathaway 

https://tradingeconomics.com/australia/gdp


Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak dobrze akcje Tesli radziły sobie w ostatnich latach. Podczas gdy wielu sceptyków spodziewa się, 

że bańka Tesli w końcu pęknie – w tym słynny inwestor Michael Burry – jak dotąd wartość firmy samochodowej nadal rośnie. 

Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 768 miliardów dolarów, Tesla jest warta więcej niż sześciu kolejnych największych 

producentów samochodów łącznie . 

Piżmo zajął pierwsze miejsce z Jeff Bezos , który zaledwie kilka miesięcy temu, która odbyła się tytuł jako najbogatszego człowieka na 

świecie. Warto jednak zauważyć, że rzeczy mogą się zmienić w mgnieniu oka, ponieważ para jest stale szyja i szyja. 

Trzeci na liście jest Bernard Arnault , dyrektor generalny konglomeratu luksusowych marek Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), do 

którego należą Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana i Bulgari. Arnault jest najbogatszą osobą w Europie, a nawet stał się najbogatszym na 

świecie na krótki okres w maju. 

Pieniądze są w technologii (i w USA) 

Patrząc na ten ranking, widać dwa oczywiste trendy: 

1. Większość z tych miliarderów działa w branży technologicznej, z wyjątkiem Bernarda Arnaulta i Warrena Buffetta 

2. Wszyscy to mężczyźni mieszkający w Ameryce, z wyjątkiem Arnault 

Biorąc pod uwagę, że amerykański sektor technologiczny ma się rozwijać dopiero w nadchodzących latach, jest prawdopodobne, że 

amerykańscy miliarderzy technologiczni będą kontynuować swoje rządy w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Skąd pochodzą te dane? 
Źródło: Bloomberg Billionaires Index 

Uwagi: Dane na dzień 21 września 2021 r. 

 

https://fortune.com/2021/05/18/big-short-burry-bet-against-tesla-musk/
https://www.visualcapitalist.com/richest-people-in-the-world-2021/
https://www.visualcapitalist.com/frances-bernard-arnault-becomes-the-worlds-richest-person/
https://goremotely.net/blog/technology-industry-stats/#:~:text=The%20US%20tech%20industry%20market,by%20the%20end%20of%202021.&text=Artificial%20intelligence%20is%20projected%20to,the%20global%20economy%20by%202030.
https://www.bloomberg.com/billionaires/

