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 محدوده

نشینی و یا کاهش تعداد افراد طبقه در این گزارش به عنوان بخشی از جریان های عظیم عقب 

ی متوسط، دیگر تنها روی بازارهای پیشرفته تمرکز نمی کنیم و به بررسی طبقه ی متوسط هم 

در بازارهای پیشرفته خواهیم پرداخت و هم در بازارهای نوظهور و غیر پیشرفته.از این طریق می 

توانایی پرداخت کردن مخارج را در توانیم اندازه ی طبقه ی متوسط در آینده را بررسی کرده و 

آن ها مشخص کنیم و در این بین الگوهای هزینه ای طبقه ی متوسط در بازارهای مهم به همراه 

ساله  3تاثیر روش پرخطر یورومانیتور ) یا همان افت جهانی که تاثیر اش را در بازه ی زمانی 

 روی طبقه ی متوسط جامعه می گذارد( مشخص می شوند.

هستند )مگر  2018مقادیر مشخص شده در این گزارش بر اساس قیمت های ثابت سال .همه ی 

تنظیم شده اند تا از  PPPآن که غیر از آن مشخص شود( و بر اساس تساوری قدرت خرید یا 

 این طریق بتوان مقایسه ها ی دقیقی بین کشورها انجام داد.



 

 رفع مسئولیت

آماری دارند و تمام تالش ما بر آن بوده که این اعداد بخش بیشتر داده ها در این گزارش ماهیت 

صحیح و معتبر باشند، ولی نهاد یورومانیتور هیچ گونه مسئولیتی در برابر خطاها و حذفیات 

ندارد.ارقام در جدول ها و تحلیل ها از داده های گرد نشده به دست آمده اند و ممکن است با 

مال بیانگر نظریات این نهاد نمی باشند و خود هم سرجمع نشوند.تحلیل ها ی مطرح شده کا

 خواننده باید در تحلیل داده ها دقت داشته باشد.

روند گسترده ی عقب نشینی طبقه ی متوسط ارتباط زیادی با تجارت های متقاوت دارد و این 

روند که در کشورهای پیشرفته آغاز شده است، در حال نفوذ به سایر بازارهای غیر پیشرفته می 

اشد.بررسی آینده ی طبقه ی متوسط به تجارت ها کمک می کند تا از فرصت های خلق شده ب

 برای ارتقاء نام و شهرت اشان بهره ببرند.

 

 

 یافته های اصلی 

منظور از طبقه ی متوسط، هیچ گونه تعریف ثابت و جهانی ای برای طبقه ی متوسط وجود ندارد: 

خرید اجناس خاص است؛ اگرچه هیچ تعریف جهانی ای توانایی این افراد در هزینه کردن برای 

در مورد طبقه ی متوسط وجود ندارد، زیرا هزینه های زندگی در کشورهای متفاوت بسیار متغیر 

است. در این گزارش، طبقه ی  متوسط به معنای خانواده هایی که در آمد خالص سالیانه ای 

هز ار دالر و در کشورهای  100این عدد برابر  هزار دالر دارند که در کشورهای پیشرفته 45برابر 

 هزاردالر است. 45تا  15غیر پیشرفته برابر 

انتظار می رود روند کاهش طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته ادامه داشته باشد: روند  

کاهش طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته رو به سمت جلو است و سهم پرداخت هزینه 

ده های طبقه ی متوسط در کل هزینه های مصرفی در کشورهای پیشرفته های زندگی در خانوا

 کاهش یافته است. 2030% در سال 34به  2008% در سال 38از 



 

یک طبقه ی متوسط جدید با درآمد بیشتر در کشورهای در حال توسعه در حال ظهور است: 

کت در هرم توزیع خانواده هایی که در کشورهای غیر پیشرفته زندگی می کنند، در حال حر

هزار  100تا  45درآمدی هستند و از این رو یک طبقه ی متوسط جدید با درآمد خالص برابر 

دالر در حال شکل گیری است و قدرت این گروه را می توان با قدرت خرید طبقه ی متوسط در 

 بازارهای پیشرفته مقایسه کرد.

 

ط جدید با در آمد بیشتر در چین و هند جزء اصلی ترین محرک های خلق طبقه ی متوس

هزار  100تا  45کشورهای غیر پیشرفته هستند: در هند، خانواده هایی که در آمدهایی برابر 

% از کل هزینه ها 36.4% کل درآمد خانواده ها  و 29.8دالر آمریکا دارند، سهم خودشان را به 

 45تا  15ا ی با درآمد ، سهم خانواده ه2030افزایش داده اند.در چین در سال  2030در سال 

% از 29.8هز ا ر دالر، تا  100تا  45هزار دالر کاهش یافته ، در حالی که خانواده های با درآمد 

 % از کل هزینه های مصرفی، افزایش یافته اند.38.6کل خانوارها و 

 

 

 

 

 تحلیل این روند گسترده در یورمانیتور اینترنشنال

شکل خواهند گرفت را بررسی  2030که در جهان تا سال تا از مهم ترین روندهایی  20*ما 

 روند اصلی و تاثیر فراوان آن روی صنایع و مصرف کننده ها پرداختیم. 8کرده و به بررسی عمیق 

 

 

 محرک ها:



 تغییر قدرت اقتصادی

 فن آوری

 تغییر جمعیتی

 تغییرات محیطی و فشارها

 تغییر ارزش ها

 

 

 روندهای کلی:

 هوشمندشهرها و خانه های 

 زندگی سالم

 اقتصاد مشترک

 شکاف نسل ها

 تجربه های بیشتر

 تغییر نقش های جنسیتی

 حق بیمه ها

 زمان خرید

 اقتصاد چرخشی

 زندگی با اخالق

 تالش برای نزدیک شدن به واقعیت جهانی

 تغییر بازیگران اصلی در بازارها

 جستجوی سادگی



 مصرف کننده های در ارتباط با هم

 چند فرهنگی

 سازیشخصی 

 روش های جدید کسب و کار

 کاهش طبقه ی متوسط

 تغییر وضعیت خانواده ها

 تغییر روندهای خرید

 

تیم بین المللی یورومانیتور متشکل از کارشناس های اقتصادی، مصرفی و ضنعتی ، بیست بازار .

مصرفی با الگوها ی وسیع در حال شکل گیری را شناسایی کردند و این تیم تحقیقاتی هشت 

ر بسیار مهم را پیش بینی کرده است که در قسمت باال به شکل برجسته نمایش داده شده مسی

این روندها را  بررسی کنند. این هشت روند اصلی که محرک های  2030اند و توانستند تا سال 

 مشترکی دارند، می توانند کل طبقه بندی ها را تغییر داده و مختل کنند.

به ما کمک می کند تا روندهای در حال شکل گیری را بهتر .یک چهارچوب با روند گسترده 

شناسایی کنیم و در همین حین شکل شاهد شکل گیری روندهای کلی و طوالنی مدت در دنیا 

باشیم.ما با دسترسی به میلیون ها داده ، می توانیم یک رویکرد کلی برای تحلیل روندهای بزرگ 

 و یا مگا ترندها خلق کنیم.

 

 

یکی از هشت روند اصلی مورد بررسی ما "ی متوسط یا عقب نشینی این گروه کاهش طبقه "

 می باشد.

 



 روندهای کلی

 کسب تجربه ی بیشتر

 تغییر بازیگران اصلی در بازار

 زندگی سالم

 تغییر روش های خرید

 عقب نشینی طبقه ی متوسط

 زندگی با اخالق

 حق بیمه ها

 مصرف کننده های متصل به هم

 

شاهد فرآیند عقب نشینی طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته بودیم و  ، ما2017در سال 

این روند را یکی از هشت روند اصلی دانستیم به خصوص در بافتی که طبقه های متوسط در 

حال گسترش در آسیا بوده و در کشورهای پیشرفته هم سعی در حفظ جایگاه اقتصادی ای 

ر بودند.برخی از روندهایی که مرتبط با این روند کلی داشتند که در نیم قرن قبل از آن برخوردا

هستند، نشان دهنده ی مسیرهای بادوام بعد از رکود اقتصادی هستند و علی رغم بهبود اقتصادی 

نسبی، بازهم مصرف کننده ها با کاهش درآمدها یشان مواجه شدند.سایر الگوها نشان دهنده ی 

این گروه دیگر روی مصرفگرایی آشکار و نمایان تغییر ارزش ها در طبقه ی متوسط هستند و 

 تمرکز نداشتند و بیشتر توجه اشان روی زمان، کسب تجربه و فعالیت های تفریحی قرار گرفت.

.تا کنون تحلیل های ما روی کاهش طبقه ی متوسط تا حد زیادی در کشورهای پیشرفته بوده 

معه تعلق دارند، تحت فشار قرار است، در حالی که خود افرادی که به طبقه های متوسط جا

گرفته و نابرابری درآمدی اشان افزایش یافته است. این گزارش نه تنها روی بازارهای کشورهای 

پیشرفته بلکه روی آینده ی طبقه ی متوسط هم در کشورهای پیشرفته و هم در حال پیشرفت 

 تمرکز دارد.



 

 منظور از طبقه ی متوسط چیست؟

متوسط، توانایی این گروه در هزینه کردن برای کاالهای خاص همانند سفر و .منظور از طبقه ی 

تفریحات و کاالهای بادوام زندگی می باشد.عالوه بر این، اعضای طبقه ی متوسط بر این باورند 

که می توانند در برابر ضربه های اقتصادی ای همانند بیکاری مقاومت کنند ، به نحوی که وارد 

. هیچ تعریف جهانی ای از طبقه ی متوسط وجود ندارد، زیرا هزینه ها در چرخه ی فقر نشوند

 کشورهای متفاوت جهان بسیار متغیر هستند.

به منظور نمایش بهتر هزینه های زندگی، طبقه ی متوسط را این گونه تعریف کردیم: خانواده 

شرفته )بخش ب هزار دالر در کشورهای پی 100تا  45هایی که درآمد سالیانه ی خالص برابر 

هزار دالر در کشورهای  45تا  15مدل درآمدی نهاد مربوط به مصرف کنندگان یورومانیتور( و 

 درحال پیشرفت، دارند )بخش سی مدل(.

با این تعاریف، می توان گفت که تعداد خانوارهای طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته در سا 

% 6.3به  2030ی می شود این مقدار تا سال میلیون بوده است و پیش بین 176برابر  2018ل 

میلیون خانواده ی طبقه ی  679، 2018افزایش یابد. در کشورهای در حال توسعه، در سال 

% افزایش یابد؛ نرخ 2.7به  2030متوسط وجود داشته و پیش بینی می شود این عدد تا سال 

ه این علت است که به ظاهر ضعیف گسترش طبقه ی متوسط در کشورهای در حال پیشرفت ب

خانوارهای موجود در بخش سی خواهان ورود به بخش ب که بخش پردرآمدها هست، می باشند 

و از این رو یک طبقه ی متوسط با درآمد باالتر در کشورهای در حال پیشرفت در حال شکل 

 گیری است.

 

 

ته در سال تصویر: تعداد خانوارهای ب و س در کشورهای در حال پیشرفت و کشورهای پیشرف

 2030تا  2018های 

 



 

 

 

 عقب نشینی طبقه ی متوسط  و جریانی که تا به حال وجود داشته است.

حتی زمانی که افراد متعلق به طبقه ی متوسط خودشان را تحت فشار می بینند، ولی باز هم 

 پایه و محرک اصلی بازارهای مصرفی و الگوهای هزینه ای هستند.

ه ی متوسط ارتباط بسیار عمیقی با تمام تجارت ها و در صنایع الگوی بزرگ عقب نشینی طبق

دارد و می توان گفت الگویی است که با سایر الگوهای بزرگ همانند کسب تجربه ی بیشتر، 

پرداخت حق بیمه ، تغییر روش های خرید و تغییر ایفاگران نقش در بازار ، همپوشانی داشته و 

 با آن ها ادغام می شود.

عقب نشینی طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته آغاز شد ولی  الگوهای مربوط  اگرچه الگوی

به آن در حال رشد و توسعه در بازارهای نوظهور جهان  هم هستند و مصرف کنندگان متعلق به 

طبقه ی متوسط همانند سایر همتا هایشان در بازارهای پیشرفته، وارد این اقتصاد جهانی شده 

را در فرآنیندهای دیگر دنبال می کنند و در همین حین شاهد افزایش اند و ارزش هایشا ن 

 درآمدهایشان هستند.
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 رشد میزان مصرف طبقه ی متوسط راکد

تا  2009جدول: رشد واقعی سالیانه ی میانگین در هر خانوار در کشورهای پیشرفته از سال  

2018 

 

، مخارج واقعی و کل خانواده های متوسط )بخش 2018تا  2009در بازه ی زمانی بین سال 

% رشد 1.3شود این عدد را با  % افزایش داشت ومی0.9ب( در کشورهای پیشرفته تنها ساالنه تا 

 % رشد واقعی ثبت شده در بخش الف، مقایسه کرد؛1.5واقعی کل و 

% به شکل 0.2برای هر خانوار، رشد هزینه های مصرفی واقعی بسیار ضعیف تر بود و عددی برابر 

 بود. 2018تا  2009ساالنه در بازه ی زمانی 

رشد منفی درآمدها و شرایط ضعیف نیروی رکود در هزینه های مصرفی طبقه ی متوسط به علت 

 که اوج بحران مالی جهان بود، به وجود آمده بود. 2009تا  2008کاری در سال های 

اگرچه درآمد و رشد هزینه ها ضعیف ) و نه چندان راکد( بودند ، این وضعیت تا مدت ها بعد از 

دهنده ی این بود  که  ادامه داشت و این نشان 2009تا  2008پایان بحران مالی سال های 

عوامل بلند مدتی در این میان تاثیر گذار بودند که این عوامل عبارتند از افزایش تدریجی بازده 



نیروی کار و کاهش سهم درآمدها در سطح ملی که تا حد زیادی جلوی رشد واقعی درآمدهای 

 طبقه ی متوسط و صرف هزینه ها در کشورهای پیشرفته را گرفته است.

 

 

 

 

 د بازده کم باعث محدود شدن رشد درآمدی طبقه ی متوسط می شود.رش

میانگین ساالنه ی   رشد بازده نیروی کاری در اقتصادهای پیشرفته ی جهان در سال  تصویر:

 2018تا  2009های 

الگوهای رشد درآمد خانوارها همبستگی قوی و مثبتی با رشد بازده نیروی کاری دارد که این 

 ورهای پیشرفته به دالئل زیر ، ضعیف بوده است:بازده کاری در کش

پیر شدن جمعیت انسانی باعث کاهش بازده ساالنه ی نیروی کاری در کشورهای پیشرفته شده 

)بر اساس بررسی های صندوق بین المللی پول و بانک های مرکزی( درصد شده 5تا  0.2تا 

 است. 

سرمایه داری همانند محدودکردن وخیم شدن تنش های تجاری در جهان و سیاست های 

مهاجرین هم باعث افزایش هزینه های تجارتی، کاهش سرمایه گذاری های بازده محور و کاهش 

 بازده زنجیره های تولیدی شده است.

،  2009تا  2008هنوز که هنوزه تاثیرات منفی عوامل منفی بحران های جهانی سال های 

لی و اعتباری در سرمایه گذاری ها و تخصیص نادرست همانند تاثیرات همیشگی شرایط کمبود ما

 سرمایه و نیروی کاری در نهادها ، دیده می شوند.

خودکار سازی بسیاری از صنایع هم باعث کاهش درآمدها شد و در پی آن نیاز به نیروی کاری 

 هم کاهش یافت و این امر تا حد زیادی روی افراد با مهارت های کم و مهارت های متوسط در

 بازارهای پیشرفته تاثیر گذاشت.



 

 

 

 انتظار می رود که روند کاهش طبقه ی متوسط ادامه داشته باشد.

تصویر: میانگین رشد واقعی و ساالنه برای مخارج هر یک از خانوارها در کشورهای پیشرفته در 

 2030تا  2019سال های 

نیروی کاری تا زمان زیادی بازده از آن جایی که انتظار می رود عوامل محدود کننده ی رشد 

باقی بمانند، درآمد طبقه ی متوسط هم راکد باقی می ماند و این باعث می شود خانوارهای قشر 

 متوسط در کشورهای پیشرفته از صرف هزینه های بیشتر خودداری کنند.

% به 0.9انتظار می رود مخارج واقعی و کلی طبقه ی متوسط )بخش درآمدی ب( هر سال تا 

، افزایش نشان دهد )در مقایسه با رشد مخارج  2030تا  2019انگین در بین سال های شکل می

 % خواهد بود؛12% درهر سال( و افزایش کل چیزی کمتر از 1.5واقعی هر یک از خانوارها تا حد 

با این وجود، الگوی کلی کاهش طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته در حال گسترش است، 

در خانوارهای طبقه ی متوسط  نسبت به کل هزینه های مصرفی در کشورهای  زیرا سهم هزینه ها

 کاهش یافته است. 2030% در سال 34به  2008% در سال 38پیشرفته از 

 

 

 

 یک تغییر منفی جهانی در جهت وخیم تر شدن وضعیت عقب نشینی طبقه ی متوسط

 2022تا  2020آمدی سال های تصویر: میانگین رشد ساالنه در هزینه های مصرفی در بخش در 

یک افول جهانی باعث کاهش رشد هزینه های مصرفی ساالنه در کشورهای پیشرفته از پایه ی 

می شود.انتظار می رود  2022تا  2020% در بازه ی زمانی 0.9% به 1.6پیش بینی شده ی 



ش یابد درصد به شکل ساالنه کاه 0.4مخارج واقعی کشورهای پیشرفته )بخش درآمدی ب( تا 

 % در نهایت برسد؛0.7و در نتیجه ی این افول جهانی به 

این تاثیر نه چندان قوی روی بخش در آمدی ب نشان دهنده ی تخصیص مجدد هزینه ها از 

بخش های پردرآمد به بخش های کم درآمد می باشد، زیرا خانوارها در هرم درآمدی در این 

 وضعیت افول جهانی تغییر موقعیت می دهند.

%  در حالت افول جهانی 1.9انگین رشد ساالنه در خانوارهای با درآمدهای زیاد )بخش الف( تا می

نسبت به حالت اصلی، کاهش می یابد.در همین حین، بخش کم درآمدتر سی شاهد افزایش رشد 

 % در حالت افوف جهانی خواهد بود.1.6% در حالت پایه به 0.1ساالنه اش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت طبقه ی متوسط هم باید به اندازه و هم شکل الگوهای مصرفی دقت  در زمان بررسی

 کرد.

 دارند: 2018ده کشوراولی که باالترین میزان افراد طبقه ی متوسط را در سال 

 آمریکا



 ژاپن

 آلمان

 فرانسه

 بریتانیا

 ایتالیا

 کره ی جنوبی

 اسپانیا

 کانادا

 استرالیا

..... 

طبقه ی متوسط در کل هزینه های مصرف شده در سال  ده کشور اولی که بزرگترین سهم

 را دارند: 2018

 اسلواکی

 کره ی جنوبی

 فنالند

 بلژیک

 بریتانیا

 فرانسه

 اتریش

 آلمان

 هلند



 ایتالیا

 

هم اندازه و هم سهم هزینه های صورت گرفته باید بررسی شده و سپس یک راه کار طبقه ی 

که کشور آمریکا بزرگ ترین طبقه ی متوسط متوسطی شکل گیرد؛به شکل مطلق، می توان گفت 

بوده است.اگرچه طبقه ی متوسط  2018میلیون خانوار در سال  41را دارد که چیزی برابر 

%( کل 25.0%( همه ی خانوارها را شکل داده و تنها یک چهارک )32.2کشور حدود یک سوم )

 هزینه های مصرفی را در برمی گیرد.

 

 

 

 

 ط در کل هزینه های مصرف شده ، ناچیز است.آمریکا: وزن طبقه ی متوس

 2018سهم هزینه های طبقه بندی شده در انتها، میانه و باالی هرم درآمدی خانوارها در سال 

 در آمریکا

 ارتباطات

 غذا و نوشیدنی های غیر الکلی

 اجناس بهداشتی و خدمات پزشکی

 حمل و نقل

 تنباکو و نوشیندنی های الکلی

 مسکن

 یخدمات خانه دار

 لباس و کفش



 تفریح و مسافرت

 هتل و غذای بیرون

 موارد دیگر

 آموزش

اگرچه طبقه ی متوسط آمریکا از دیدگاه مطلق، بزرگ است، ولی نیروی غالب بازار در مصرف 

، 2030نمی باشد، و علت آن هم سهم کم هزینه ای وی در بین طبقه بندی ها می باشد.در سال 

% کاهش یافته است و 22.8کل هزینه های یک خانوار، تا سهم خانوارهای طبقه ی متوسط در 

 آغاز شده است. 2018% در سال 25این کاهش از سهم پایین 

طبقه ی متوسط که هم اکنون هم یکی از طبقه بندی های بزرگ مصرفی است و یک دالر از 

اس خرج شده است، نشان داده که خرید اجن 2018%( توسط این قشر در سال 24.7چهار دالر )

در طبقه ی  2030%( را در سال 25.2بهداشتی و خدمات پزشکی سهم بیشتری از مخارج )

متوسط به خود اختصاص می دهند.تنها طبقه بندی دیگری که بخش بزرگ تری از هزینه های 

مصرف شده توسط قشر کم درآمد را به خود اختصاص می دهد، مورد ضروری مسکن است که 

 متوسط را به خود اختصاص می دهد. بخش اعظمی از مخارج طبقه ی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عقب نشینی پیوسته ی طبقه ی متوسط در آمریکا

تا  2019رشد مخارج طبقه ی متوسط در هر یک از طبقه بندی ها در آمریکا از سال های 

2030 

 خدمات پزشکی و بهداشتی

 مسکن

 ارتباطات

 هتل ها

 حمل و نقل

 آموزش 

 تنباکو و نوشیدنی های الکلی

 ریح و مسافرتتف

 غذا و نوشیدنی های غیر الکلی

 موارد دیگر

 لباس و کفش

 

در  2030در حالی که سهم طبقه ی متوسط آمریکا در کل هزینه های مصرفی تا سال های 

طبقه بندی های متفاوت کاهش یافته است، ولی حمل و نقل و ارتباطات دو تا از طبقه بندی 

% 28.3% به 30.7% و 24.7% به 27هایی بودند که بیشترین افول را داشته اند )به ترتیب برابر با 

 ه ها(؛ از کل هزین



افزایش نابرابری به شکل دائم یکی از دالئل اصلی عقب نشینی طبقه ی متوسط در آمریکا می 

باشد، ولی باید گفت که تغییر ارزش های مصرف کنندگان هم باعث شده تا طبقه ی متوسط 

اولویت بندی متفاوتی در خرج کردن داشته باشد ) برای مثال ، تمرکز این طبقه از خرید صرفا 

اجناس و مالکیت محض دور شده است( و ازاین رو این قشر مخارج اشان را در این زمینه ها 

 کاهش دادند.

، انتظار می رود که مخارج مصرفی توسط خانوارهای قشر متوسط در 2030در بازه های زمانی 

هر % در 0.9% به شکل واقعی رشد نشان دهد که برابر است با عدد نه چندان زیاد 11آمریکا تا 

سال؛خدمات و اجناس پزشکی و بهداشتی یکی از طبقه بندی های در حال رشد سریع است که 

% هر سال به شکل میانگین( 1.1% به شکل واقعی ) 13انتظار می رود مخارج طبقه ی متوسط تا 

افزایش یابد، در حالی که پوشاک و کفش ضعیف ترین رشد را نشان خواهند دارد و تنها عددی 

% هر سال به شکل میانگین( را 0.5) 2030% را به شکل واقعی برای بازه ی زمانی 6.3برابر با 

 به خود اختصاص می دهند؛

 

 

Etsy این نهاد به خانوارهای طبقه ی متوسط در جهت مدیریت هزینه ها کمک کرده و آن ها :

 را راضی نگه داشته است.

در نیویورک آغاز به  2005ال یک سکوی خرده فروشی فرد به فرد است که در س etsyایتسی 

کار کرد و مکانی است محبوب برای خرید اجناسی که از مواد بازیافت شده ساخته شده اند و از 

این رو افراد می توانند اجناس را با هزینه ی کمتر خریداری کنند و یا اجناسی که به شکل انبوه 

تسی، فروشندگان می توانند با در بازار تولید می شوند را به شکل دیگری سفارش دهند.در ای

فروش این صنایع ساخت دست اشان، پول بیشتری به دست آوردند و خریدارها هم می توانند 

اجناس واقعی و خاص را با قیمت کمتری تهیه کنند و همین امر نوعی تجربه ی خرید مطلوب 

ارآفرین خالق قرار برای هم فروشنده و خریدار خلق کرده و آن ها را در ارتباط مستقیم با یک ک

 می دهد.

 



 مفاهیم اصلی

مدل تجاری این نهاد بر این اساس بود که مصرف کننده ها از خرید اجناسی که به شکل انبوه و 

یک شکل تولید می شوند، خسته شده اند و خانواده هایی که در قشرهای متوسط هستند تحت 

ی محبوبیت روزافزون مفاهیمی فشار مالی قرار می گیرند و موفقیت این نهاد نشان دهنده 

 همانند صرفه جویی و اصالت است.

 

 

 241میلیون دالر رسید که افزایشی  558، ارزش فروش این نهاد در آمریکا به 2018در سال 

 میلیون دالری نشان داده است.

 

 

 

 ژاپن: طبقه ی متوسط بخش اعظمی از پایه ی مصرف کنندگان را شکل می دهد.

 

ارهای با درآمد پایین، متوسط و باال ی  ژاپنی در پرداخت هزینه ها در سال سهم هر یک از خانو

2018 

 ارتباطات

 هتل

 حمل و نقل

 غذا و نوشیدنی های غیر الکلی

 تنباکو و نوشیدنی های الکلی

 خدمات و کاالهای دیگر



 لباس و کفش

 مسکن

 خدمات پزشکی

 خدمات خانه داری

 تفریح و مسافرت

 آموزش

 

 22ژاپن بخش پایه ای مصرف کنندگان را شکل می دهد و با بیش از طبقه ی متوسط در 

میلیون خانواده ) دومین کشور بزرگ با این تعداداز خانوار در کل کشورهای پیشرفته(، طبقه ی 

% مخارج مصرف کننده ها در کل 44.6% کل خانوارها را شکل داده و 40.8متوسط ژاپن حدود 

 کشور را شکل می دهد.

ی متوسط ژاپن قدرت خرید تمایزدهنده ی ضعیفی دارند، علت آن هم هزینه های اگرچه طبقه 

زیاد زندگی در این کشور است؛ اقالم ضروری ای همانند غذا ، نوشیدنی های غیر الکلی و مسکن 

به خود اختصاص دادند  2018% بودجه ی خانوارهای طبقه ی متوسط را در سال 40.4حدود 

 ا حد زیادی باال باقی ماند.ت 2030و این مقدار تا سال 

 

 

 ولی طبقه ی متوسط در ژاپن در حال مسن شدن و کوچک شدن است.

رشد مخارج طبقه ی متوسط در ژاپن اگر ثابت نباشد، ولی ضعیف است؛ در بازه ی زمانی سال 

هزار  100تا  45، کل مخارج صرف شده توسط خانوارهای با درآمد خالص 2030تا  2019های 

% افزایش نشان داده است و تبدیل به یک میزان ناچیز 2.1( به معنای واقعی تا  pppدالر )ثابت 

 در هر سال به شکل میانگین شده است؛ 0.2%



پشت سر این رشد مخارج در طبقه ی متوسط، عقب نشینی طبقه ی متوسط در ژاپن قرار دارد؛ 

اده است )که از عدد % کل خانوارها را شکل د39.7، طبقه ی متوسط این کشور 2030در سال 

به عنوان بخشی  آغاز شده است(، در حالی که هم بخش های باال و انتهایی 2018در سال  4.8%

از کل خانوارها گسترش یافته اند.سهم طبقه ی متوسط کشور ژاپن در کل هزینه های مصرفی 

 رسیده است. 2030% در سال 43.1به  2018% در سال 44.6هم کم شده است و از 

 

شدن جمعیت هم یکی از عوامل مهم در مشخص کردن الگوهای هزینه ای همه ی بخش پیر 

 2018های در آمدی در ژاپن است که طبقه ی متوسط هم شامل آن می شود. بین سال های 

، مخارج واقعی صورت گرفته توسط خانوارهای با درآمدهای متوسط در بخش خدمات 2030و 

% هر سال به شکل میانگین( که مساله 1.2ست )برابر با % افزایش نشان داده ا14.8پزشکی تا 

 ی شایان اهمیتی در بافت کشوری همانند ژاپن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیسیدو : وارد شدن به طبقه ی متوسط در حال پیر شدن ژاپن

،زیرا شیسیدو یک حضور جهانی قابل اهمیت دارد، ولی بازار داخلی آن در ژاپن بسیار مهم است 

در بازار داشته است.شیسیدو وارد جمعیت در حال  2018% را در سال 44ارزش تولیدی برابر با 

پیر شدن ژاپن شده و در همین قشر افراد زیادی وجود دارند که تمایل به خرید بهترین کاالهایی 

است و را دارند که به آن ها کمک کند تا ظاهرشان را جوان نگه دارند؛ این دستگاه ضد پیر ی 

دالر در اختیار مشتری ها قرار  90مجهر به بخشی به نام آپتون است که با هزینه ی ماهیانه ی 

می گیرد؛ با استفاده از یک تلفن هوشمند می توان از آپتون برای تحلیل پوست و بررسی موارد 

تان دیگری همانند خواب، وضعیت روحی و آب و هوا استفاده کنید تا از این طریق از پوستت ا

 مراقبت کنید.

 



 مفاهیم اصلی

اگرچه شیسیدو هم اکنون به عنوان یک برند زیبایی معروف شناخته شده است، ولی تا حد زیادی 

داشته است و از فن آوری های متفاوت برای ایجاد تمایز با برندهای  R&Dسرمایه گذاری در 

 رقیب استفاده می کند.

 

کل ضد پیری ها در ژاپن را داشت و با افزایش % سهم از ارزش 24.4 ، شیسیدو2018در سال 

 همراه بوده است. 2013از سال  17.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هر از دوالر یک دالر را خر ج می کند.آلمان: طبقه ی متوسط 

 2018سهم خانواده های کم در آمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در آلمان در سال 

 خدمات پزشکی

 مسکن

 الکلی و تنباکونوشیدنی های 

 هتل

 خدمات خانه داری

 غذا و نوشیدنی های غیر الکلی

 لباس و کفش

 خدمات دیگر

 تفریح

 حمل و نقل

 آموزش



% کل خانوارها در آلمان را شکل می داد و این طبقه از 45.7، طبقه ی متوسط 2018در سال 

کشور(؛ طبقه % کل هزینه های مصرفی یک 48.6هر دو دالر یک دالر آن را خرج می کردند )

ی متوسط کشور آلمان که پایه ی مصرفی مهم در این کشور هستند، دارای قدرت خرید تمایز 

، اقالم ضروری همانند غذا، نوشیدنی های غیر الکلی 2018گونه ی قوی ای هم هستند؛ در سال 

% بودجه ی طبقه ی متوسط را به خود اختصاص دارند و دو سوم بودجه ی 34.4و مسکن 

 ها برای خرجه های محتاط محور باقی ماند. خانواده

 

 

 طبقه ی متوسط کشور آلمان با اندازه بزرگ تر و سهم کم تری در مخارج

 2030تا  2019رشد هزینه های طبقه ی متوسط در آلمام در سال های 

 خدمات پزشمی

 مسکن

 ارتباطات

 تنباکو و نوشیدنی های الکلی

 غذا و نوشیدنی های غیر الکلی

 هتل

 و مسافرت تفریح

 حمل و نقل

 هتل

 لباس و کفش

 آموزش

 



% کل خانوارها را 46.8، طبقه ی متوسط در آلمان بزرگ شود و 2030انتظار می رود در سال 

تکان بخورد. اگرچه سهم آن در کل هزینه های کشوری  2018% در سال 45.7شکل دهد و از 

 ته است. کاهش یاف 2030% در 47.3به  2018% در سال 48.6تا حدودی از 

، مخارج واقعی توسط خانوارهای طبقه ی متوسط کشور آلمان 2030تا  2019در بازه ی زمانی 

% در هر سال به شکل میانگین است. در مقایسه می 0.9% افزایش داشته است که برابر 10.6تا 

رند، هزار دالر دا 100توان گفت خانوارهای با درآمد باال یعنی آن هایی که درآمد خالص بیش از 

% در هر سال( افزایش 3% در همین بازه ی زمانی )36.1مخارج اشان را با یک نرخ قوی تر برابر 

 دادند.

یکی از دالئل افزاش مخارج در طبقه ی متوسط ، افزایش هزینه های زندگی است؛ هزینه هایی 

به  که طبقه ی متوسط برای مسکن و غذا و نوشیدنی های غیر الکلی پرداخت می کنند، نسبت

، در حال افزایش سریع بوده است و مسکن در رتبه ی دوم هزینه 2030تا  2019بازه ی زمانی 

 برترین بخش برای خانوارهای طبقه ی متوسط قرار گرفته است.

 

 

 

 میل: هدف گیری طبقه ی متوسط آلمان

به خود اختصاص داد که از  2019% سهم کل بازار لوازم خانگی را در سال 38.5گروه میل 

، هنوز 2014% در سال 53.6آغاز کرده و این عدد در مقایسه با ارزش  2017در سال  34.5%

 پایین تر از سهم بازار بود.

 

در آلمان، شرکت میله با هدف گرفتن طبقه ی متوسط یک مدل اجاره ای به نام بلوهورایزان را 

استفاده اشان باید هزینه پرداخت برای ماشین لباس شویی ارائه داده است و کاربرها بر اساس نوع 

نمایند و این هزینه ها از هر دفعه شستشو برای کسانی که مصارف خانگی دارند آغاز شده و به 

مورد  250یورو هر ماه برای افرادی که مصرف زیادی دارند و ممکن است بیش از  49.99



آلمان کمک می کند  شستشو در هر سال داشته باشند، می رسد.این امکانات به طبقه ی متوسط

تا  از بهترین کیفیت ماشین های لباسشویی میله استفاده کنند به شکلی که دیگر نیاز به پرداخت 

اولیه نداشته باشند و زمانی که با این شرکت قرار داد می بندند، شرکت پودر لباسشویی و سایر 

م به مشتریان ارائه می مواد مصرفی را در اختیار آن ها قرار می دهد و خدمات تعمیراتی را ه

 دهد.

 

 

 مقدمه

 اقتصادهای پیشرفته: آیا عقب نشینی  طبقه ی متوسط

 ادامه دارد؟

 اقتصادهای در حال ظهور: یک طبقه ی متوسط جدید

 نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک طبقه ی متوسط در حال رشد



حال  در پی رشد پیوسته ی اقتصادی، طبقه ی متوسط در بسیاری از کشوهای نوظهور و در

 پیشرفت )بخش سی( هم از نظر اندازه و هم ظرفیت خرج کردن، پیشرفت نشان داده اند:

، طبقه ی متوسط در بازارهای نوظهور با افزایش 2018تا  2009در بازه ی زمانی سال های 

% رشد ساالنه ی تعداد خانوارها( 1.9% در هر سال شدند ) در مقایسه با 3.4تعداد خانوارها به 

 % در هر سال افزایش نشان داد.1.4واقعی هر خانوار به شکل میانگین به و مخارج 

در همین بازه ی زمانی، مخارج واقعی خانوارهای متوسط در کشورهای در حال پیشرفت با نرخ 

 %(؛4.9% روبرو شد )در مقایسه با رشد ساالنه ی 4.8ساالنه ی 

 45تا  15هایی که در هر سال میلیون خانواده ی طبقه ی متوسط )آن  679، 2018در سال 

تریلیون دالر  17.2هزار دالر درآمد داشتند( در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، حددود 

( پول برای تامین هزینه هایشان پرداخت کردند.این عدد تا حد زیادی PPP)بعد از تغییرات 

رهای پیشرفته است خانوار متوسط در کشو 176تریلیون دالر خرج شده توسط  11.8بیشتر از 

 هزار دالر دارند(. 100تا  45)آن هایی که درآمد سالیانه ی برابر با 

 

تصویر:رشد واقعی مخارج توسط بخش کم درآمد در بازارهای نوظهور و در حال توسعه در سال 

 2018تا  2009های 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ظهور یک طبقه ی متوسط جدید با درآمدهای بیشتر

شاهد ظهور یک طبقه ی متوسط جدید بود که این طبقه  2018تا  2009زمانی بازه ی 

دربرگیرنده ی خانوارهای با درآمد خالص ساالنه در مقایسه با درآمد خانوارهای متوسط در 

 کشورهای پیشرفته )بخش ب( بود:

 2018تا  2009% ساالنه در بازه ی زمانی 8مخارج واقعی خانوارها برای بخش ب تا حدود 

 رسید. 2018تریلیون دالر در سال  10.7افزایش نشان داد و به 

خانوارهای متعلق به بخش پردرآمد تر  افزایش مخارج واقعی در بخش ب بر اساس افزایش تعداد

بوده است و رشد مخارج برای هر خانوار کم بوده و یا اصال وجود نداشته است.در واقع، در بازه ی 

درصد بوده است و  0اقعی در هر خانوار در بخش ب برابر با ، مخارج و2018تا  2009زمانی 

این بدان معنا است که ظهور یک طبقه ی متوسط با درآمد باال در کشورهای در حال پیشرفت 



بر اساس تبدیل خانوارهای کم درآمد به خانوارهای پردرآمد تر بوده است ومساله ی نابرابری 

 درآمدها در این مساله نقشی نداشته است.

برای اجناس مصرفی و خدمات، پیدایش و رشد این طبقه ی متوسط کمی پولدارتر در کشورهای 

در حال توسعه بازار را برای ارائه ی محصوالت با کیفیت تر آماده تر کرده است و دیگر بازار 

 محدود به محصوالت و اجناس با کیفیت پایین نخواهد بود.

 

 

 

 ط با درآمد بیشتر ادامه دارد...تغییر فرآیند به سمت یک طبقه ی متوس

 2030تا  2019تصویر: رشد هزینه های واقعی ساالنه در کشورهای در حال توسعه در سال های 

جایگاه خانوارها به سمت باالی هرم توزیع درآمدها حرکت کند و  2030انتظار می رود تا سال 

 مراه باشد.با ظهور یک قشر متوسط ولی پردرآمد در کشورهای در حال پیشرفت ه

% در 5.6تعداد خانوارها در بخش ب در کشورهای در حال توسعه هر سال به شکل میانگین به 

% انتظار رفته برای کل 1.2افزایش می یابد و از رشد ساالنه ی  2030تا  2019بازه ی زمانی 

تا  %6.9تعداد خانوارها، فراتر می رود.کل مخارج این خانوارها هر سال به شکل میانگین به 

% پیش بینی شده برای رشد ساالنه ی در بخش سی فراتر 1.9افزایش می یابد و از عدد  2030

 می رود.

تریلیون دالر در سال  23.9مخارج واقعی خانوارها در بخش ب در کشورهای در حال توسعه به 

خواهد رسید که از هزینه های واقعی خانوارها در بخش سی کشورهای در حال توسعه و  2030

 ل مخارج همتاهایشان در بخش ب در کشورهای پیشرفته،  بسیار فراتر می رود.ک

 

 

 کل تغییر هرم توسط کشورهایی همانند چین و هند صورت می گیرد.



 2018تا  2009تصویر: رشد واقعی ساالنه در بازده برای هر کارگر در سال های 

متوسط کشورهای پیشرفته،  عامل اصلی در ایجاد رشد واقعی مخارج در خانواده های طبقه ی

 2009الگوی پیوسته ی به سمت ادغام اقتصادی با اقتصادهای پیشرفته بوده است؛ در سال های 

% 0.8% بود و در کشورهای پیشرفته برابر 3.8، رشد در بازده نیروی کاری هر سال برابر 2018تا 

 بود؛

ز شد، زیر ا در این کشورها رشد بازده نیروی کاری بازارهای در حال رشد از چین و هند آغا

سال آینده، علی رغم همه ی  10گسترش اقتصادی بسیار قوی بوده است وانتظار می رود در 

% تا پایان دهه، 5.5تا 4.5به سمت  GDPکندی های اقتصادی در رشد ناخالص تولید ملی یا 

وسعه ی طبقه چین و هند جزء بازیگران اصلی رشد بازده نیروی کاری، دستاوردهای درآمدی و ت

 ی متوسط در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت خواهند بود.

در خارج از ناحیه ی آسیایی، ادغام اقتصادی با محدودیت بیشتر ی همراه بوده است؛ انتظار می 

، رشد در بازده نیروی کاری در بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت خارج 2030رود تا سال 

ر شود و حتی ممکن است به نرخ رشد نزدیک به کشورهای پیشرفته از قاره ی آسیا، ضعیف ت

 برسد.

 یک روند نزولی جهانی که خانوارها را به پایین هرم درآمدی سوق داده است.

تصویر: رشد ساالنه ی میانگین در هزینه های مصرف کننده ها در بخش های درآمدی بین سال 

 2022تا  2020های 

آغاز شده است، رشد مخارج واقعی ساالنه را در  2020ال یک سیر نزولی جهانی که از س

% برای بازه ی زمانی 3.5% در بخش پایه به 4.8کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت از 

 کاهش داده است. 2022تا 2020

در یک  2022تا 2020رشد واقعی مخارج خانوارهای طبقه ی متوسط تا حد کمی در سال های 

نشان خواهد داد، در حالی که سایر بخش های درآمدی با تغییرات روند نزولی جهانی کاهش 

زیادی مواجه خواهند شد. بخش ب که نشان دهنده ی یک طبقه ی متوسط جدید و با درآمد 

باالتر در کشورهای در حال توسعه است، شاهد کاهش سه درصدی رشد مخارج در هر سال برای 



بخش ب هنوز نمایانگر یک رشد ساالنه ی میانگینی بازه ی زمانی مشابه خواهد بود.با این وجود 

 % در مخارج اصلی حتی در حالت افول جهانی است.4.6برابر با 

برخی از خانوارهایی که قبال در گروه طبقه ی متوسط قرار داشتند )بخش سی( به بخش کم 

اقعی در درصدی ساالنه در رشد مخارج و 2.7درآمد هرم سوق داده شده اند و این باعث افزایش 

 شده است. 2022تا  2020بازه ی زمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هند: خانوارهایی که درآینده به بخش متوسط ولی پردرآمدتری می پیوندند.

 2018سهم هر یک از خانوارهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در هند در سال 

 تنباکو و نوشیدنی های الکلی

 مسکن

 های غیر الکلی غذا و نوشیدنی

 خدمات پزشکی و بهداشتی

 پوشاک و کفش

 آموزش

 هتل

 خدمات خانه داری

 ارتباطات

 تفریح

 حمل و نقل



بسیاری از خانوارهای طبقه ی متوسط در هند به سمت یک طبقه ی جدید پردرآمد تر در حال 

هزار دالر  45تا  15میلیون خانوار با درآمد خالص ساالنه  215، 2018حرکت هستند؛ در سال 

% کل هزینه های مصرفی 55.2% کل خانوارها را تشکیل می دادند و 45.4وجود داشت که حدود 

% 39.6هزار دالر به  45تا  15، سهم خانوارها ی با درآمدهای 2030را شامل می شدند؛ در سال 

هزار  100تا  45% هزینه ها کاهش یافت، در حالی که خانوارهای با درآمد 41.6کل خانوارها و 

% 29.8را به  2018% کل هزینه ها( در سال 20.5% کل خانوارها ) و 18.1دالر، سهم اشان از 

 ، افزایش دادند.2030% کل هزینه ها( در سال 36.4کل خانوارها ) و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طبقه ی متوسط هند با امید و اطمینان رو به بزرگ شدن است.

 می گیرد. 2030تا  2019هند در سال های رشد خرج هایی که توسط طبقه ی متوسط 

 خدمات پزشکی

 سایر خدمات

 آموزش

 تفریح

 مسکن

 تنباکو و نوشیدنی های الکلی

 خدمات خانه داری

 هتل ها

 لباس و کفش

 غذا و نوشیدنی های غیر الکلی

 

طبقه ی متوسط هند که در حال شکل گیری به یک اقتصاد قوی است، تا حد زیادی شاهد 

انتظار می رود که مخارج واقعی  2030تا  2019ا بوده است؛ در بازه ی زمانی افزایش هزینه ه

% افزایش یابد که 113هزار دالر دارند، تا  45تا  15خانوارهایی که درآمد خالص سالیانه برابر 

% در هر سال.شرکت هایی که طبقه ی متوسط هند را هدف قرار گرفته 10.3برابر است با عدد 

 خواهند بود. 2030تریلیون دالر تا سال  5.6به ارزش اند، شاهد بازاری 

هم زمان با رشد هزینه ها در خانوارهای قشر متوسط، یک طبقه ی متوسط جدید و با درآمد 

% در 234هزار دالر( شاهد افزایش هزینه های اصلی تا  100تا  45باالتر )خانوارهای با حقوق 

%. در سال 21.3ر است با رشد ساالنه ی خواهد بود که براب 2030تا  2019بین سال های 

 تریلیون دالر خواهد داشت. 4.8، طبقه ی جدید و پردرآمدتر هند بازاری به ارزش 2030



طبقه ی متوسط هند خوشبین و سالم است و به همین دلیل است این قشر می خواهند بخش 

اجناس لوکس زیادی از درآمد شان را خرج خدمات پزشکی و بهداشتی )در این طبقه بندی 

 بکنند. 2030وجود دارد( و آموزش تا سال 

 

 خطوط هواپیمایی ویستارا:  ارائه ی طبقه ی آکونومی ممتاز به هندی ها

خطوط ویستارا بود که برای یک فرآیند مشترک بین خطوط هواپیمایی سنگاپور و گروه تاتا، 

عرفی کرد.غذا و خدمات از ویژگی اولین بار طبقه ی آکونومی ممتاز را به بازار هوایی داخلی هند م

های مهم این خط هوایی هستند و می توان گفت که مسافران در این خط می توانند از مزه ی 

ترکیبی غذاهای هندی لذت ببرند؛ ارتباط شرکت با گروه تاتا این امکان را می دهد تا برندهای 

نوز در حال سودآوری دیگری همانند جگوار و استارباکس هم مطرح شوند؛ این خط هوایی ه

 است و هم اکنون ششمین پرواز داخلی است که راه کار کم هزینه را انتخاب نکرده است.

 مفاهیم اصلی

در حالی که طبقه ی متوسط و مصرف کننده های ثروتمند در هند هنوز نسبت به قیمت ها 

الت با کیفیت بسیار محتاطانه رفتار می کنند، ولی تقاضای زیادی برای گرفتن خدمات و محصو

 تر وجود دارد.

 

 

 

 

 

 چین : سهم هزینه هایی که توسط قشر متوسط جدید صورت می گیرد.

هزار دالر( حدود  45تا  15میلیون خانوار متوسط ) با حقوق  215، 2018در چین در سال 

% کل هزینه های مصرفی را شکل می دادند و یک پایه ی 44.1همه ی خانوارها  و  45.4%



به حساب می آمدند.اگرچه این پایه در حال عقب نشینی است و خانوارها به سمت مصرفی مهم 

باالی هرم رفته اند تا طبقه ی متوسط جدیدی را شکل دهند که به آرامی با طبقه ی متوسط 

 45تا  15،  سهم خانوارهای با حقوق 2030کشورهای پیشرفته در حال ادغام است.در سال 

% کل هزینه های مصرفی 29.4ی خانوارها کاهش پیدا کند و تنها % از همه 39.6هزار دالر به 

% از کل 29.8هزار دالر، به عدد  100تا  45را شکل می داد، در حالی که خانوارهای با حقوق 

 % از کل هزینه ها افزایش یافتند؛38.6خانوارها و 

 

 

 

 طبقه ی متوسط کشور چین: از همیشه پیر تر و لی ثروتمند تر

ه ی جمعیتی که در حال پیر شدن هستند، طبقه ی متوسط کشور چین هم به همانند یقی

سرعت در حال پیر شدن است واز این رو این طبقه هزینه ی بیشتری را صرف خدمات پزشکی 

و بهداشتی می کند.سایر طبقه بندی ها عبارتند از حمل و نقل، تفریح و مسافرت و هتل ها که 

ر نتیجه ی پیر شدن جمعیت و افزایش قدرت خرید طبقه ی شاهد افزایش نرخ رشد هزینه ها د

متوسط بوده اند.برعکس، طبقه بندی های مربوط به تنباکو و نوشیدنی های الکلی و لباس و 

 کفش دو تا از ضعیف ترین طبقه بندی ها در بین طبقه ی متوسط چین هستند.

تریلیون دالر  5.2پیش بینی می شود طبقه ی متوسط در چین ارزشی برابر با  2030در سال 

در سال  pppتریلیون دالر در قیمت های ثابت  4.3از نظر کل هزینه های مصرفی )بیش از 

( خواهد داشت.طبقه ی متوسط جدید که درآمد باالتری دارد )بخش ب جای بخش سی 2018

تریلیون دالر در سال  6.8یک بازار بزرگ می شود که ارزش آن برابر را می گیرد و تبدیل به 

مشاهده خواهد 2018تریلیون دالردر سال  3% از 128خواهد  بود ( و افزایش واقعی  2030

 شد.

 

 



 کتریپ : ارائه  ی خدمات به توریست های طبقه ی متوسط در چین

ین برای این افراد سالمند یعنی مسافرت یکی از عالئق مردم طبقه ی متوسط در چین است و ا

لذت بردن از زندگی و آن ها را از خانه نشینی و تنها مراقبت از نوه هایشان رها می کند.شرکت 

سال به بازار آورده اند را شناسایی کرده  65کتریپ فرصت هایی که این قشر مسن چینی باالی 

ه تورهای مسافرتی را با امکانات و تبدیل به یکی از نهادهای هوایی آنالین در چین شده است ک

با کیفیت در اختیار افراد مسن چینی ای قرار می دهد که می خواهند در آسایش مسافرت 

کنند.این تورها معموال شامل حمل و نقل خانه به خانه هستند و از نظر دیدن از مکان های 

ی راحت مادر و تورها"توریستی کمی سبک تر طراحی شده اند.این شرکت بسته هایی همانند 

را ارائه می دهد که هدف اش بچه هایی است که می خواهند برای پدر و مادر اشان به  "پدر

 عنوان هدیه تور خریداری کنند.

 

 مفاهیم اصلی

شخصی سازی خدمات به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان مسن تر برای موفقیت در این 

 بازار

 به بازار مورد نظرهدف قرار دادن بچه ها برای رسیدن 

میلیون خواهد رسید که افزایش  51به  2024سال در چین در سال  65تعداد مسافرهای باالی 

 نشان داده است. 2019میلیون در سال  41زیادی از 

 

 

 

 مقدمه

 اقتصادهای پیشرفته: آیا عقب نشینی طبقه ی متوسط ادامه خواهد داشت؟

 داقتصادهای نوظهور : یک طبقه ی متوسط جدی



 

 نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عقب نشینی طبقه ی متوسط: در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کوچک شدن طبقه ی متوسط همیشه هم فرآیند بدی نیست؛ در حالی که در بسیاری از کشور 

علت این مساله افزایش نابرابری درآمدی و ممانعت از بزرگ شدن طبقه ی متوسط است، ولی 

بسیاری دیگر از کشور علت اصلی این است که خانوارها به سمت باالی هرم توزیع درآمدی در 

 حرکت کرده اند.

در کشورهای پیشرفته، عقب نشینی طبقه ی متوسط در دهه ی بعد هم ادامه خواهد داشت و 

از دیدگاه کالن اقتصادی، پیر شدن جمیعت و خودکارشدن صنایع جلوی رشد بازده نیروی کاری 

 گرفته  و تاثیر منفی ای روی درآمدهایی طبقه ی متوسط در کشورهای پیشرفته خواهد داشت. را

در کشورهای در حال پیشرفت، به نظر نمی رسد طبقه ی متوسط به آن شکلی که انتظار می 

رفت در حال گسترش باشد، ولی در پشت این فرآیند می توان ظهور یک طبقه ی متوسط جدید 

ید که سطح درآمدشان قابل مقایسه با سطح درآمدی کشورهای پیشرفته و ثروتمند تر را د

است.چین و هند بازیگران اصلی این صحنه هستند که طبقه ی متوسط پردرآمدتری در حال 

 شکل گیری در آن ها است.

با وجود یک افول جهانی می توان گفت که خانوارهای طبقه ی متوسط از هرم توزیع درآمدی 

کت کرده و وضعیت عقب نشینی این قشر هم در کشورهای پیشرفته و هم به سمت پایین حر

 در حال پیشرفت وخیم تر شده است.



 

 

 

 راه کارهایی برای موفقیت:

 نباید طبقه ی متوسط را علی رغم عقب نشینی اش، نادیده گرفت:

اگرچه سهم طبقه ی متوسط در پرداخت هزینه در کشورهای پیشرفته در حال کاهش است، 

هنوز این قشر پتانسیل زیادی دارند، مخصوصا اگر شرکت ها بتوانند به رفتارهایی همانند ولی 

 اجاره، به اشتراک گذاری، فروش مجدد، اولویت بندی هزینه ها  ی این قشر پاسخ دهند.

 هدف گیری دقیق تر در کشورهای در حال پیشرفت:

رید در کشورهای پیشرفته تر اگرچه قدرت خرید در طبقه ی متوسط هنوز ضعیف تر از قدرت خ

است، ولی در اقتصادهای مهمی همانند چین و هند، طبقه ی متوسط نه تنها در حال گسترش 

 است، بلکه دارای اعتماد به نفس بوده و درآمد بیشتری کسب کرده است.

 

 تمرکز بر روی ارزش ها و اولویت های طبقه ی متوسط:

ی متوسط بیشتر دقت کرد؛ هم در کشورهای پیشرفته  باید به تغییر الگوهای هزینه ای در طبقه

و هم در حال پیشرفت، قشر متوسط همچنان در حال اولویت بندی برای هزینه کردن در بخش 

 خدمات پزشکی هستند وطبقه بندی خدمات پزشکی با پتانسیل زیادی روبرو شده است.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


