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تمهيد

ل هذه الدراسة البحثية جزًءا من سلسلة دراساتنا عن االتجاهات االجتماعية العالمية وتأثيرها على االتحاد األوروبي في  تُشكِّ
عام 2030. يُدمج هذا التحليل في إطار عمل نظام تحليل السياسات واالستراتيجية األوروبية )ESPAS( الذي تم إنشاؤه لوضع 
إطار عمل دائم معني بتقييم االتجاهات العالمية وتشكيل استجابات للسياسات على مستوى مؤسسات االتحاد األوروبي 
على مدار الدورة المؤسسية التالية )2014–2019(. وقد قيّمت المرحلة األولى من المشروع االتجاهات السياسية واالقتصادية 
والمحلية والدولية طويلة األمد التي تواجه االتحاد األوروبي على مدار العقدين القادمين، في حين قّسمت المرحلة الثانية 
المشروع إلى ثالثة مسارات وهي المسار االقتصادي ومسار الحوكمة والسلطة ومسار المجتمع. وقد شّكل تقييم مؤسسة 

RAND Europe لالتجاهات المجتمعية العالمية المحتملة "دراسة االتجاهات 2 - المجتمع" لهذه المرحلة الثانية. 

تمثّل هذه الدراسة قاعدة األدلة، ونطاقات الشك والمسارات المحتملة التي تحيط باالتجاهات في أحد الموضوعات 
الستة الرئيسية التي تشّكل باعتبارها جزًءا من دراسة االتجاهات 2 - المجتمع: صعود "الطبقة المتوسطة" العالمية. وتشمل 
التكنولوجيا،  عبر  والمعرفة  المعلومات  نشر  السلسلة  جزًءا من هذه  باعتبارها  للدراسة  التي خضعت  األخرى  الموضوعات 
ووسائل اإلعالم الجديدة والتعليم، وتمكين األفراد، وملف التركيبة السكانية المتغيرة لسكان العالم، ودور الهجرة والتنقل، 
والتحوالت في عالم العمل وسوق العمل. يمكن العثور على النتائج المستخلصة اإلجمالية المستقاة من جميع الدراسات 
في الدراسة التجميعية التي نشرتها مؤسسة RAND Europe، بينما يمكن العثور على الدليل على الموضوعات األخرى في 

الدراسات البحثية المنشورة بوصفها جزًءا من هذه السلسلة.

يعتمد هذا العمل على بحث مكتبي في شكل مراجعة غير منهجية للدراسات السابقة غير المعلنة واألكاديمية بشأن 
االتجاهات الرئيسية لهذا الموضوع. تشتمل الدراسة على معلومات إضافية عن كل موضوع من الموضوعات المدروسة، التي 
تم االستفادة منها من خالل منهجية دلفي مع مشاركين دوليين، بجانب سلسلة من المقابالت شبه الموحدة مع خبراء من 
مؤسسات أكاديمية ومؤسسات فكر ورأي، وصّناع سياسات ومفكرين رائدين من القطاع الخاص أو القطاع التطوعي يتناولون 
بمزيد من البحث النتائج المستخلصة من طريقة دلفي والبحث المكتبي. يمكن العثور على عبارات الشكر والعرفان، وقائمة 

كاملة بالمساهمين في الدراسة التجميعية.

السياسات  تحسين  وتستهدف  السياسات  ببحث  معنية  ربحية  غير  مستقلة  منظمة   RAND Europe مؤسسة 
 RAND Europe مؤسسة  عمالء  يشمل  والتحليل.  البحث  خالل  من  العام  الصالح  في  تصب  التي  القرار  اتخاذ  وعملية 
ومستقلة  متماسكة  تحليالت  إلى  تحتاج  التي  األوروبية  والشركات  الحكومية  غير  والمنظمات  والمؤسسات  الحكومات 

.RAND ومتعددة التخصصات. خضعت هذه الدراسة لمراجعة النظراء وفًقا لمعايير ضمان الجودة التي تلتزم بها مؤسسة

للحصول على مزيد من المعلومات حول مؤسسة RAND Europe أو حول هذه الدراسة، يُرجى التواصل مع ستيجن 
.)hoorens@rand.org( هورينز عبر البريد اإللكتروني

Rue de la Loi 82Westbrook Centre, Milton Road
1040 Brussels, BelgiumCambridge CB4 1YG, UK

هاتف: 329 353 1223 44+هاتف: 2400 2669(0) 32+

mailto:hoorens@rand.org
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مقدمة

1.1.  سياق الجهد المبذول في هذه الدراسة ونظام تحليل 
السياسات واالستراتيجية األوروبية

السياسة  السنوات األخيرة. وقد تطلبت مواجهة هذه األمور من صّناع  التحديات على مدار  األوروبي عددًا من  االتحاد  واجه 
األوروبيين بذل الكثير من الجهد. وتعكس هذه األمور البيئة العالمية غير المستقرة وسريعة التغيّر التي يمر بها االتحاد. وقد 

يفرض هذا األمر على المدى الطويل تحديات على التأثير السياسي واالقتصادي لالتحاد األوروبي، وربما ُمثُله وقيمه. 

المستقبلية وتنسيق  والنتائج  التحديات  توقع  الجديد توسيع قدرة االتحاد على  السياق  الضروري في ظل هذا  سيكون من 
لمشهد  التحضير  في  األوروبي  االتحاد  مساعدة  في  الدراسة  هذه  من  الهدف  تمثل  وقد  المؤسسات.  عبر  االستجابات 
استراتيجي مستقبلي سيكون أكثر تنافسية وربما أقل تعاونية مما مضى، وسيكون بالتأكيد أشد التباًسا مما قد توحي به 

مجرد قراءة سطحية لمقاالت الرأي والتقارير االستشرافية.

ظهر نظام تحليل السياسات واالستراتيجية األوروبية في عام 2010 عندما سعت المفوضية األوروبية إلى بحث االتجاهات 
العالمية التي ستسود في عام 2030 والوقوف على التحديات التي سيواجهها صّناع السياسات األوروبيون في العقود القادمة. 
والغرض منه مدمج في إطار سياق أوسع لبناء قدرة دائمة لدى االتحاد األوروبي على التوقع، باالعتماد على التعاون بين العديد 
عمل  إطار  وضع  إلى  أيًضا  ويهدف  الفردية،  الصفة  ذات  األعضاء  الدول  في  الفاعلة  وجهاته  األوروبي  االتحاد  مؤسسات  من 

مستمر لتقييم االتجاهات العالمية ووضع االستجابات السياسية عبر إطار العمل المؤسسي لالتحاد األوروبي.

"البيئة  تقييم  في   )EUISS 2012( األمنية  للدراسات  األوروبي  االتحاد  معهد  أجراه  الذي  المبدئي  العمل  من  الهدف  تمثل 
االقتصادية والسياسية والمحلية والدولية طويلة األمد التي تواجه االتحاد األوروبي على مدار 20 سنة القادمة". تعد الدراسة 
د المشهد إلجراء مزيد من البحث والتقييم لالتجاهات العالمية في عام 2030 في مجال )i( الحوكمة  مشروًعا تجريبيًا يُمهِّ

والعالقات الدولية و)ii( المجتمع و)iii( االتجاهات االقتصادية الكلية.

البحث في  RAND Europe إلجراء مزيد من  )BEPA( مؤسسة  األوروبية  السياسة  2012، فوّض مكتب مستشاري  في عام 
موضوع التغيرات المجتمعية من خالل االستقاء من تجربة المشروع التجريبي عن طريق تحليل االتجاهات العالمية الرئيسية 
في هذا المجال ومن خالل االستخالص من آثارها على االتحاد. حددت فرقة العمل في مكتب مستشاري السياسة األوروبية 

)BEPA( ستة موضوعات رئيسية التي كان يتعين تنقيحها وتوثيقها وتحليلها، وهي: 

صعود "طبقة متوسطة" عالمية. 1
دور التقنيات الحديثة ووسائل اإلعالم الحديثة وزيادة فرص الحصول على التعليم. 2
تمكين األفراد. 3
التركيبة السكانية المتغيرة لعالم في طريق العولمة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. 4
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دور التنقل والهجرة وتأثيرهما على الهويّات. 5
العمالة والعمل قديًما وحديثًا. 6

يدور كل تقرير من التقارير البحثية المنشورة باعتباره جزًءا من هذه السلسلة حول أحد الموضوعات الستة. وتركز هذه الدراسة 
على التعليم والتكنولوجيا والقدرة على التواصل. وقد يتم عرض النتائج المستخلصة اإلجمالية المستقاة من التحليل في 
دراسة تجميعية )هورينز وآخرون/ 2013(. سعى فريق البحث إلى تجميع االتجاهات المحددة أعاله في خمسة جوانب رئيسية 
تتفاعل مع كل  التي قد  الشاملة  األمور  التجميعية عددًا من  الدراسة  ذلك، تعرض  إلى  باإلضافة  التجميعية.  الدراسة  في 
موضوع من هذه الموضوعات الستة للتأثير على المشهد االستراتيجي طويل األمد وتحديات السياسات التي قد تواجهها 
المدى،  وطويل  االستراتيجي  التحليل  على  كبير  إلى حد  الدراسة  تعتمد  األمر،  هذا  وبفعل  المستقبل.  في  األوروبية  القارة 
المشهد  مع  العالمية  االتجاهات  تفاعل  كيفية  وفهم  المستقبلية  المالمح  إدراك  في  القرار  صّناع  يساعد  قد  نهج  وهو 

المستقبلي وتناولها له وتأثيرها عليه على األرجح.

1.2.  األساليب المستخدمة في هذه الدراسة البحثية مصممة 
لتحديد قاعدة األدلة لالتجاهات الرئيسية

تقدم هذه الدراسة البحثية للقارئ النتائج المستخلصة بشأن صعود الطبقة المتوسطة العالمية، فضالً عن تأثيرها على 
المشهد باالتحاد األوروبي، ويشمل ذلك تحديات السياسات المرتقبة على مدار الـ 20 سنة القادمة.

سعى العديد من التقارير - التي يُشار إلى أغلبها في هذا التحليل - إلى وصف االتجاهات التي يحتمل تشكيلها للمشهد 
االستراتيجي الدولي أو المشهد في منطقة محددة وتقييمها وتحديدها، وربما يعد التقرير الصادر عن معهد االتحاد األوروبي 
للدراسات األمنية )EUISS( والجهود العادية لمجلس االستخبارات الوطني من بين أكثر األمثلة البارزة في هذا السياق. ومن 
ثم فإن غرض فريق البحث ال يتمثل فقط في تكرار هذه الجهود الحالية بل تنبيه صّناع القرار بنطاق الشك الحالي الذي يحيط 

بهذه االتجاهات. 

المنهجية  غير  المراجعة  مرحلة  وهما  البحث،  من  مرحلتين  على  الدراسة  هذه  في  الواردة  المستخلصة  النتائج  تعتمد 
نظام  التي حددها  الستة  الموضوعات  المدرجة ضمن  الرئيسية  االتجاهات  اتجاه من  المتوفرة عن كل  السابقة  للدراسات 
وقد صممنا هذا  المتاحة.  الكمية  البيانات  وتحليل  المجتمعي،  االتجاه  لدراسة  األوروبية  واالستراتيجية  السياسات  تحليل 
االتجاه  هذا  وصف  ثم  ومن  محدد،  موضوع  ضمن  معين  اتجاه  بشأن  الخالف  عن  فضالً  اآلراء  إجماع  على  للوقوف  المنهج 
باالعتماد على التحليل السابق والدراسات السابقة. وقد أتاح المنهج لفريق البحث تحديد الدوافع وراء االتجاهات والظروف 
واالفتراضات التي بموجبها سيجسدونها. سعى الفريق إلى مراجعة ومناقشة دليل هذه االفتراضات والظروف ومستوى نطاق 
الشك الذي يحيط بها. وقد كان بمقدور الباحثين، عندما يكون ذلك مناسبًا، إيجاد تفسيرات بديلة التجاهات محددة تعتبر 

مناقضة لإلجماع، وباالعتماد على تقييم نطاق الشك المعني. 

استعانت المرحلة الثانية من البحث )استشارة الخبراء( بمعرفة خبراء رائدين حول العالم في كل موضوع من الموضوعات 
المدروسة من خالل نهج مبني على طريقة دلفي. أعقب هذا الجهد سلسلة من المقابالت مع أكاديميين وصّناع سياسات 
ومفّكرين رائدين من القطاع الخاص والقطاع التطوعي للبناء على النتائج المستخلصة من تمرين دلفي. وتمت االستعانة 
من  اتجاه  لكل  أكبر  بشكل  وتناوله  المحيط  الشك  نطاق  لمناقشة  الخبراء  استشارة  مرحلة  من  مستخلصة  بمعلومات 

االتجاهات العالمية المستقاة من مراجعة الدراسات السابقة. 
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وال يخلو هذا النهج بال شك من القيود. تنظر الدراسة في االتجاهات كل على حدة، ومن ثم تكون بمعزل عن جميع االتجاهات 
األخرى عندما تكون واقعيًا متفاعلة مع بعضها بعًضا على األرجح. هذا، ونحاول التخفيف من حدة هذه المشكلة من خالل 

توضيح افتراضات الدراسات السابقة التي نراجعها. 

2030 وأن نوضح أهداف التمكين والمرونة  نأمل أن نسهم في الحوار الدائر حول االتجاهات العالمية التي ستسود في عام 
بشكل أكبر، من خالل تأكيد نطاق الشك وبمحاولة رفع وعي صّناع السياسات بالروايات والمسارات البديلة. وفي حين يتناقض 

هذا النهج مع الدراسات التحليلية االستراتيجية السابقة المنشورة على نطاق واسع، يبدو أيًضا أنه يتمم هذه التحليالت. 
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الفصل 1. تراجع أوجه التفاوت بين الدول وما يرتبط به من صعود 
الطبقة المتوسطة العالمية الجديدة

أدى النمو االقتصادي المتسارع في دول معينة في آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا إلى انخفاض التفاوت بين الدول والتغير 
العقد  مدار  على  الُمدقِع  الفقر  من  التخلص  على  البشر  مليارات  ومساعدة  الُمطلق،  الفقر  معدالت  وانخفاض  الهيكلي 
الماضي. تتمثل هذه الفكرة في أن هذا االتجاه، الذي يشار إليه غالبًا بصعود الطبقة المتوسطة العالمية الجديدة، تصحبه 
االقتصادية  التنمية  من  المزيد  في  حاسًما  محفزًا  وسيمثل  العالمية  واالستهالك  االستثمار  أنماط  على  مهمة  تداعيات 

واالجتماعية والسياسية في العالم النامي. 

تعريف الطبقة المتوسطة العالمية  .1.1
يجب استهالل أي وصف لالتجاهات التي تهتم بالطبقة المتوسطة العالمية الجديدة بإقرار طبيعة المصطلح المختلف 
أفكارًا  يحمل  لمفهوم  الصالحة  العالمية  التقديرات  تشّكل  التي  المنهجية  التحديات  إلى  التنويه  المهم  ومن  بشأنها. 
مختلفة، ويتضمن معايير مختلفة للمعيشة على مستوى المناطق، على الرغم من أنه ليس في نطاق هذه الدراسة إضافة 
هذا الحوار.  ولتوضيح هذه التوتّرات، تُعرّف الطبقة المتوسطة في الدول النامية على أنها "تضم األشخاص الذين يعيشون 
بدخل يتراوح من دوالرين إلى 10 دوالرات في اليوم )بانيرجي )Banerjee ( ودوفلو )Duflo ((، وهذا ينطبق على من تجاوزوا خط 
الفقر المعروف بالحصول على دخل دوالرين في اليوم إلى حالة الطبقة المتوسطة. يُعرِّف بيردسل )Birdsall( )2011( الطبقة 
أو أكثر،  اليوم  10 دوالرات في  الذين يعيشون على ما يكافئ  التي تضم األشخاص  أنها  النامي على  العالم  المتوسطة في 
ويتحصلون على نسبة 95 من الشريحة المئوية من توزيع الدخل في بلدانهم أو أقل منها. ولهذا القياس مواطن قوة تحدده، 
ومع ذلك فإن الهند ال تضم أي طبقة متوسطة على اإلطالق. تتسم القياسات النسبية بكونها أكثر وضوًحا لكنها تفتقد 
إلى قابلية التحويل على مستوى المناطق - ولتقدير حجم الطبقة المتوسطة في إفريقيا، أدرج البنك اإلفريقي للتنمية )عام 
2011( األفراد أو األسر التي تقع بين نسبة 20 و80 من الشريحة المئوية من توزيع االستهالك، أو يتراوح دخلها بين 0.75 و1.25 

مرة من متوسط نصيب الفرد من الدخل. وعلى الرغم من أن محاوالت الوصول إلى معايير دخل قابلة للمقارنة عالميًا ترتكز 
 )Yitzhaki( ويتساكي )Milanovic( على منطق داخلي، فإنها حتًما تحمل معنى تعسفيًا. فعلى سبيل المثال يعرّف ميالنوفيك
)عام 2002( الطبقة المتوسطة على أنهم األشخاص الذين يعيشون بين الدخول المتوسطة للبرازيل وإيطاليا - بين حوالي 

12 دوالرًا و50 دوالرًا في اليوم من حيث معايير تكافؤ القوة الشرائية لعام 2000. 

الطبقات  إلى  حديثة  إضافات  الغالب  في  تضم  التي  "الجديدة"،  العالمية  المتوسطة  الطبقة  بين  أيًضا  التمييز  ويمكن 
المتوسطة في االقتصادات الناشئة، والطبقات المتوسطة المستقرة )أو "اآلمنة"( التي يقيم أغلب أفرادها في دول العالم 
توجد  االندماج،  قدرًا من  تتطلب  المستقبلية  وآفاقها  العالمية  المتوسطة  الطبقة  لمزايا  مناقشة  أي  أن  ورغم  المتقدم. 
ثرائهما  ومدى  بحجمهما  المتعلقة  والمستقبلية  الحالية  االتجاهات  تشمل  المجموعتين،  صفات  في  حيوية  اختالفات 

ودورهما داخل المجتمع األوسع نطاًقا.
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استخدامه  يمكن  وال  المفاهيمية  الناحية  من  معقًدا  الجديدة"  العالمية  المتوسطة  "الطبقة  مصطلح  يكون  ثم  ومن 
الُمعتَرَف  التعقيد  الفردية. وفي ضوء هذا  الدراسة  الدقيق مقيًدا في تركيز  لإلشارة إلى مجموعة متجانسة. ويكون معناه 
به، فمن المهم توضيح أن جميع الدراسات تشير إلى زيادة في حجم الطبقة المتوسطة الجديدة، بصرف النظر عن التعريف 
المستخدم. تجعل الدراسات السابقة آسيا ركنًا ركينًا في هذا االتجاه، حيث تعرفها على أنهم األفراد الذين يعيشون على 
دخل يتراوح بين دوالرين إلى 20 دوالرًا في اليوم، وقد تنامت الطبقة المتوسطة في آسيا تناميًا كبيرًا بالنسبة إلى الطبقات 
التنمية اآلسيوي  )بنك   2008 56% بحلول عام  إلى  النسبة  آخر عقدين، حيث تضاعفت  األخرى في  المناطق  الموجودة في 
عام 2010(، كما يالحظ في الشكل A.1.1. تجاوزت الصين وفيتنام التقدم الذي أحرزته الكثير من البلدان بدرجة كبيرة، حيث 
 )2009( )Ravallion( حسب تعريف رافاليون )2010 )Chun( زادت الطبقة المتوسطة بهما إلى 60% خالل هذه الفترة )تشان
للطبقة المتوسطة )األشخاص الذين يعيشون على دخل أعلى من دوالرين ولكنه أقل من 13 دوالرًا(، كانت نسبة 15% من 
السكان الصينيين تنتمي إلى الطبقة المتوسطة في 1990 وبحلول عام 2005 زادت النسبة إلى 62%. وقد شهدت الهند 
انضمام 117 مليون شخص آخرين إلى هذه الفئة متوسطة الدخل على الرغم من أن هذا المقدار لم يصل لمثيله في الصين، 
بشكل مطلق أو نسبي. تستأثر آسيا بأكملها بنسبة 81% من التوسع في عدد من يعيشون على دخل بين دوالرين و13 دوالرًا 
في اليوم )رافاليون 2009(، على الرغم من التأكيد على أنها بدأت من نقطة أساس متدنِّية جًدا مقارنة ببعض المناطق األخرى. 
ومع ذلك، تشكك النتائج المستخلصة من تمرين دلفي الذي أُجري في جزء من هذا اإلطار من الدراسة في األهمية النسبية 
لكون آسيا المركز الجديد للجاذبية في المستقبل. كما شهدت الطبقة المتوسطة نموًا جوهريًا في إفريقيا، حيث ارتفعت 
إلى نسبة 34.3% من السكان في عام 2011 )أو 326 مليون شخص تقريبًا( من حوالي 115 مليون شخص أو 26.2% في عام 

1980 )البنك اإلفريقي للتنمية 2011(. 
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الشكل A.1.1: بيانات مقارنة بشأن الزيادة في النسبة المئوية للسكان في "الفئة متوسطة الدخل" )من دوالرين إلى 20 دوالرًا للشخص في اليوم( حسب المنطقة، 2008-1990

أمريكا الالتينية 
ومنطقة الكاريبي

70%

الزيادة من عام 1990
4%

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

85%

الزيادة من عام 1990
2%

إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

31%

الزيادة من عام 1990
7%

دول 
آسيا النامية

82%

الزيادة من عام 1990
51%

تمثل األسهم زيادات النسبة المئوية منذ عام 1990

المصدر: بنك التنمية اآلسيوي )2010(. 
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في إطار عمل استشهدت به تقارير اتجاهات أخرى بشكل بارز، يعرِّف خاراس )Kharas( )2010( الطبقة المتوسطة العالمية 
على أنها مزيج من األسر التي يتراوح إنفاقها اليومي بين 10 دوالرات و100 دوالر للشخص من حيث معايير تكافؤ القوة الشرائية 
في عام 2005، وهو تعريف يُستخدم خصيًصا لمعرفة القوة االستهالكية للطبقة المتوسطة. وحسب تحليل خاراس، فإنه 
من المتوقع أن يستمر االتجاه السائد مع توقع زيادة حجم الطبقة المتوسطة العالمية من 1.8 مليار شخص إلى 4.9 مليارات 
وفًقا لذلك، ستزداد حصة   .)A.1.2 الشكل  )انظر  النمو من آسيا  85% من هذا  تأتي نسبة  2030، حيث  شخص بحلول عام 
آسيا من الطبقة المتوسطة العالمية إلى حوالي 70%. تؤكد نتائج دلفي وجود اتجاه عام بأن الطبقة المتوسطة ستشهد 
ارتفاًعا كبيرًا، حيث تقيّم أغلبية الخبراء احتمالية تجاوزها 4 مليارات شخص في عام 2030 ستقع من 50 إلى 70% في الجولة 
الثالثة.1  يقدر ويلسون )Wilson( ودراجسانو )Dragusanu( )2008( أنه بحلول عام 2030، ستقع نسبة 50% تقريبًا من سكان 
آسيا  أن  فكرة  ويشاركان  تقريبًا.   %29 تبلغ  التي  الحالية  النسبة  عن  يزيد  ما  وهو  دوالر،   6,000–30,000 شريحة  في  العالم 
70% من سكان الصين فئة الطبقة المتوسطة  ستصبح المساهم المهيمن على هذا االتجاه في وقت سريع، مع دخول 
بحلول عام 2020. ستشهد هذه الزيادة تراجع حصة أوروبا وأمريكا الشمالية في الطبقة المتوسطة العالمية بشكل كبير 
على مدار العقود القادمة، مع وجود دليل على تراجع الطبقة المتوسطة في هذه المناطق، وبخاصة في الواليات المتحدة 
أُجريت مع خبراء بالتساوي التطورات المعاكسة  2007(. وأبرزت لقاءات   )Pressman( والمملكة المتحدة والسويد )بريسمان

للطبقة المتوسطة بين الدول مرتفعة الدخل ومتوسطة الدخل. 

جميع نتائج تمرين دلفي المستشهد بها في هذه الدراسة مقتبسة من الجولة الثالثة من تجربة دلفي ما لم يذكر خالف ذلك.  1
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الشكل A.1.2: دور آسيا في نمو الطبقة المتوسطة العالمية: الحصة العالمية من الطبقة المتوسطة حسب المنطقة 2030-2009 

آسيا والمحيط الهادئ
66%

ارتفاع منذ عام 2009
38%

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

5%

انخفاض منذ عام 2009

1%

أمريكا الجنوبية 
والوسطى

6%

انخفاض منذ عام 2009

4%

أوروبا
14%

انخفاض منذ 
عام 2009

22%

أمريكا الشمالية
7%

انخفاض منذ عام 2009

11%

إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

2%
ال يوجد تغيير 
منذ عام 2009

تمثل األسهم زيادات النسبة المئوية منذ عام 1990
 

المصدر: خاراس )2010( 
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الملحوظة  لعالقته  نظرًا  االقتصادية  الناحية  أهمية كبيرة من  ذا  الجديدة  العالمية  المتوسطة  الطبقة  التوسع في  يعتبر 
ل الكثير من الطبقة المتوسطة، التي يُشار إليها أحيانًا في الدراسات السابقة باسم "الطبقة المستهلكة"،  بالطلب. سيشكِّ
اتجاًها أوسع نحو الحياة الحضرية، حيث اإلقامة في مجموعة كبيرة من المدن الناشئة التي يتوقع أن تشهد نمو إجمالي الناتج 
المحلي العالمي بمقدار النصف )دوبس )2012a )Dobbs( ستشهد أنماط اإلنفاق للطبقة المتوسطة الناشئة تطورًا مع زيادة 
 )Stephenson( وستيفنسون )Gersch( وجيرش )Farrell( الدخول، ما يعزز العديد من مستويات النمو عبر فئات االستهالك )فاريل
2006(. وصف األشخاص الذين أجريت معهم اللقاءات بالقدر نفسه الطبقات المتوسطة الناشئة حديثًا "بمستهلكي السلع 

المعمرة" ومن ثم يسهمون في إيجاد رأس مال محلي. ستُزيد الطبقة المتوسطة األقوى من الطلب على الخدمات والسلع 
المتقدمة، ما يؤدي إلى توسعة األسواق للمنتجات المتداولة عالميًا، وخاصة السيارات والسلع االستهالكية المعمرة، بجانب 
تجميع األصول )دادوش )Dadush( وعلي )Ali( 2010، بنك التنمية اآلسيوي 2010(. ومن المتوقع أن يشهد الطلب من الطبقات 
المتوسطة نموًا من 21 تريليون دوالر إلى 56 تريليون دوالر بحلول عام 2030 مما يعكس قوته المتزايدة )خاراس 2010(. يتفق 
عدد كبير من خبراء دلفي )45%( أيًضا على االحتمالية المرتفعة )70%( لتضاعف قوة اإلنفاق المطلقة للطبقة المتوسطة 
إفريقيا، حيث وصل  الحالي فعليًا في  الوقت  المتوسطة في  اإلنفاق االستهالكي للطبقة  يزداد   .2030 العالمية بحلول عام 
اإلنفاق السنوي المقدر إلى 680 مليار دوالر في عام 2008، أو ربع إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا تقريبًا، بناًء على تكافؤ القوة 
الشرائية في عام 2008، وهو ما يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بالكثير من الزيادات الهامشية في االقتصادات اإلقليمية األخرى )البنك 
اإلفريقي للتنمية 2011(. تتصدر آسيا االتجاه مرة أخرى، ومن المتوقع أن تشمل الطبقة المتوسطة المهيمنة أغلبية القوة 
الشرائية عالميًا في المستقبل القريب )تشان 2010(. ففي الصين وحدها، قد يصل مستهلكو الطبقة المتوسطة إلى أكثر 
 )Gertz( من 670 مليون مستهلك بحلول عام 2021 مقارنة بعدد 150 مليون تقريبًا فقط في الوقت الحالي )خاراس وجيرتس
2010(. ومع ذلك، فإن مدى تأثر أنماط االستهالك بالشيخوخة في الصين وفي البلدان األخرى ال يزال غير مؤكد. ويذكر أن األفراد 

المتقاعدين ينفقون أمواالً أقل على السلع االستهالكية سريعة الحركة وأكثر على الرعاية الصحة، وتعتمد أنماطهم إلى حد 
ما على كيفية ترتيب نظام التقاعد )دو )Du( وانج )Wang( 2011(. تسهم هذه العوامل في االدعاء القائل بانخفاض التفاوت 
اإلجمالي على مستوى الدول. وتحظى هذه الفكرة بدعم بيانات وفق معامالت جيني على الرغم من كونها محل جدل )ساال 

.)2006 )Sala-i-Martin( إي مارتين

1.2.  النمو االقتصادي ومحفزات نمو الطبقة المتوسطة حسب 
المنطقة

يعتبر نمو الطبقات المتوسطة في االقتصادات الناشئة نتيجة طبيعية مباشرة للنمو االقتصادي، الذي ثبت أنه أنقذ 
أعدادًا كبيرة من البشر من دائرة الفقر الخانقة. ففي أمريكا الالتينية على سبيل المثال، تبيّن أن النمو االقتصادي 
)كارديناس  التوزيع  إعادة  من  أكبر  ية  أُسِّ بقيمة  المتوسطة،  الطبقة  حجم  تحفيز  في  تأثيرًا  األكثر  القوة  يمثّل 
بلد ما  التي ينمو بها  الُخطى  بين  ترابط قوي  أفاد تقرير عن وجود  2011(. وقد   )Henao( )Cárdenas( وخاراس وهيناو 
2001(. تحظى معدالت النمو   )Easterly( وحجم الدخل الذي تتحصل عليه الطبقة المتوسطة وحصته )إيستيرلي
المرتفعة في الصين والهند على وجه الخصوص بدور مهم في ظهور زيادة في حجم متوسطي الدخل بشكل كبير 
والتنمية  االقتصادّي  التعاون  منّظمة  نماذج  تتنبأ  المثال  2009(. على سبيل  )رافاليون  النامي ككل  العالم  دول  في 
بأن الصين والهند قد يشهدان زيادة في نصيب الفرد من الدخل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2060. ولتجسيد هذا 
األمر، قد يتعين زيادة مستوى الدخل في الصين بمقدار 25% عن مستوى الدخل في الواليات المتحدة في عام 2011 
رة في حدوث زيادة في الثقل  )منّظمة التعاون االقتصادّي 2013(. وقد أسهم النمو الهائل للصين بوصفها دولة ُمصدِّ
من  النامية  الدول  وتُزيد  وعلي(.  )دادوش  الماضية  العشر  السنوات  في  العالمية  التجارة  في  النامية  للدول  النسبي 
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التقني  الدول المتقدمة. كان االبتكار  التجارة مع  وجودها في مجال صادرات السلع المصنَّعة وتقلل اعتمادها على 
آلية مركزية لهذه التغيرات بجانب تزايد التكامل المالي وانخفاض تكاليف النقل واالتصال. ومن المتوقع أن يستمر 
تقارب  الذي شهد معه  االقتصادي  النمو  تواصل  2010(، مصطحبًا  وعلي  )دادوش  العالمية  التجارة  التحول في  هذا 
الصين والهند نحو االقتصادات الرائدة في العالم - وإن كان بمقدار أقل في الهند إلى حد ما في الوقت الحالي - 

)انظر الشكلA.1.1 (، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تحفيز الزيادة المتوقعة في حجم الطبقة المتوسطة العالمية. 

 الشكل A.1.1: نسبة إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم )تكافؤ القوة الشرائية( القتصاديات 
محددة 2012-1996
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المصدر: قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي

في  الجديدة  المتوسطة  الطبقة  تتسم  بالمنطقة.  ارتباًطا  أكثر  المتوسطة  الطبقة  لنمو  األخرى  الدوافع  تكون  قد 
إفريقيا بقوتها في الدول التي لديها قطاع خاص قوي وصاعد حيث يميل الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة إلى أن 
يكونوا رواد أعمال محليين )وتلك سمة ترتبط عموًما بالطبقة المتوسطة ولكنها ليست دليالً دائًما(. تشمل العوامل 
الواردة بوصفها تمثل حافزًا لصعود طبقة متوسطة جديدة ودعمها توفير وظائف مستقرة وآمنة وتوفير مزايا  األخرى 
2011(. وال يوجد إجماع واضح بوجود عوامل  محددة األهداف والحصول على التعليم العالي )البنك اإلفريقي للتنمية، 
تحفز تراجع الطبقة المتوسطة المستقرة في االقتصادات المتقدمة، على الرغم من أن السياسات الخاصة بالدول قد 
تكون لها تأثير كبير. يعزى االتجاه بطرق متنوعة إلى عوامل التركيبة السكانية، والعوامل الهيكلية أو عوامل االقتصاد 
بمصادر خارجية،  االستعانة  أو  التقنية  االبتكارات  المتوسطة بسبب  الطبقة  التصنيع في  وظائف  الجزئي مثل غياب 
المخيف  والتأثير  العامة،  السياسات  في  والتغيرات  األعمال،  دورة  عن  الناتجة  البطالة  مثل  الكلي  االقتصاد  وعوامل 
 )Manning( ومانينج   )Goos( وجوز   ،2010  )Chauvel( وتشوفيل   ،2007  )Pressman( )بريسمان  االقتصادية  لألزمات 

 )2010 )Salomons( وسالومونز

على الرغم من القول بأن ازدهار الطبقة المتوسطة في االقتصادات الناشئة كان نتيجة للنمو االقتصادي في المقام 
صعود  يرتبط  إيجابية.  حلقة  مًعا  األمران  ل  يشكِّ أن  المتوقع  فمن   ،)2010 )بيردسول  للنمو  دافًعا  كونه  من  بدالً  األول 
الطبقات المتوسطة بحدوث تحول مستقبلي في مركز الجاذبية االقتصادي إلى آسيا بسبب الطلب الناشئ عنها، هذا 
التحول يُمثِّل 34% من النشاط العالمي في الوقت الحاضر ولكنه قد يُمثِّل أكثر من 50% من الناتج العالمي بحلول عام 
2030 )خاراس 2010(. ومع ذلك انقسم المشاركون في تمرين دلفي بشأن احتمالية أن تكون آسيا بأكملها تُمثِّل %50 
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من الناتج االقتصادي العالمي بحلول عام 2030. ويتوقع أن يصبح تأثير هذا التحول في التكتل االقتصادي العالمي نحو 
آسيا ذاتي التعزيز، مع استفادة الهند والصين من تقاربهما المتزايد من مركز الجاذبية االقتصادي العالمي. ومع ذلك، 
ومتوسطة  ومنخفضة  مرتفعة  االقتصادات  بين  الدخل  في  تقارب  وجود  عدم  إلى   2010 البشرية  التنمية  تقرير  يشير 

الدخل.

1.3.  نطاقات الشك والسيناريوهات البديلة المحتملة
دائًما ثمة  البلدان الغنية. وفي هذا السياق، يوجد  البلدان األكثر فقرًا ستواصل النمو بشكل أسرع من  ثمة إجماع على أن 
محاولة إلثبات أن العالم قد يصبح أكثر تكافؤًا )مجلة إيكونوميست، 2012(. ومع ذلك، فإنه من المعترف به أن النماذج التي 
)خاراس  السياسات  سياق  من  ومجردة  حتمية  ستكون  العالمية  الجديدة  المتوسطة  الطبقة  عدد  في  هائلة  زيادات  تتوقع 
2010(. وتخفق في تفسير عدد من السيناريوهات المقبولة والتي تشمل السياسات الحمائية والنزاع الجغرافي السياسي 

وتغير المناخ وتكرار األزمات المالية. وبالفعل، قيّم المشاركون في تجربة دلفي تغيّر المناخ باعتباره أمرًا يمثل تهديًدا كبيرًا 
نسبيًا على تنمية االقتصادات متوسطة الدخل في غضون 15 سنة القادمة )حيث أشارت نسبة 40% من المشاركين إلى 
االقتصادية  واألزمات  واإلقليمي  العالمي  الصراع  بجانب  للتأثير(،  7 عوامل محتملة  بين  الخامسة من  المرتبة  يأتي في  أنه 
)حيث أشارت نسبة 65% من المشاركين إلى أنها تأتي في المرتبة الخامسة من بين 7(. أشار األشخاص الذين أجريت معهم 
أوروبا أدت إلى انخفاض متوسط الدخول وزيادة  لقاءات، على سبيل المثال، إلى "تأثيرات غير متوقعة لألزمة االقتصادية في 
نسب التفاوت في جنوب أوروبا على النقيض من التقديرات األولية التي كانت تشير إلى أنها كانت ستؤثر فقط على الطبقات 

مرتفعة الدخل.

وعلى هذا النحو، تعتبر التقديرات تفاؤلية وتمثل سيناريوهات مغايرة للتوقعات )دادوش وعلي 2010(. وربما تكون االقتصادات 
غير قادرة على النمو بسرعة ودون عراقيل حسبما هو متوقع غالبًا. فعلى سبيل المثال، يضم عدد من الدول اآلسيوية )بما 
في ذلك الهند والصين( قطاعات كبيرة من السكان تحت حد الطبقة المتوسطة مباشرة في الوقت الحالي. وال يزال حوالي 
60% من الطبقة المتوسطة في إفريقيا، حوالي 180 مليون شخص، يعيشون بالكاد خارج الفئة الفقيرة )البنك اإلفريقي 

للتنمية، 2011(. يعيشون في وضع ضعيف ويواجهون دوًما احتمالية التراجع إلى الفئة الفقيرة، حسبما حدث مع قطاعات 
كبيرة من سكان آسيا، حيث يعيش قدر كبير من الطبقة المتوسطة على مبلغ يتراوح من دوالرين إلى أربعة دوالرات في اليوم 
الناشئة حديثًا الذي يتجاوز خط الفقر  أفراد الطبقة المتوسطة  2010(. وبالمثل أشار أحد خبراء دلفي إلى أن وضع  )تشان 
بمقدار ضئيل قد يكون غير مستقر، بناًء على قوة شبكات األمان المطبقة. وإذا تبنَّينا تعريف بيردسول للطبقة المتوسطة، 
10 دوالرات في اليوم على أنه الحد الفاصل ويدرج فقط األشخاص ذوي الحد األدنى من الدخل على أنهم  الذي يحدد مبلغ 
المتوسطة  الطبقة  تكون  التعريف،  هذا  وباستخدام  مختلفة.  صورة  تظهر  فحينها  العالمي،  السياق  في  اقتصاديًا  آمنون 
روسيا  فإن  للدراسة،  التي خضعت  الدول  بين  ومن  المطلقة.  القيم  النامية صغيرة من حيث  الدول  أغلب  في  "األساسية" 
25 مليون شخص في الطبقة المتوسطة، في حين تضم المناطق الحضرية في  والمكسيك والبرازيل فقط بها أكثر من 
الصين أقل من 20 مليون شخص. ويبدو أن البرازيل والمكسيك بهما طبقات متوسطة أكبر من الصين، وتعتبر روسيا األكبر 
من بين الدول التي خضعت للدراسة التحليلية. وفي عدد قليل فقط من البلدان النامية تتجاوز نسبة الطبقة المتوسطة 
2010(. وقد يكون من الخطأ غض الطرف عن هذا التعريف لمحدوديته الواضحة، حتى وإن  نسبة البلدان الغنية )بيردسول 
بدا مبلغ 10 دوالرات في اليوم حًدا منخفًضا مقارنة بخطوط الفقر القومية للدول األعضاء في منّظمة التعاون االقتصادّي 

والتنمية )رافاليون 2009(. 

تُلقي دراسة بيردسول الضوء على أهمية التمييز بين الطبقة المتوسطة الجديدة والطبقة المتوسطة اآلمنة ليس فقط 
في دول العالم المتقدم ودول العالم النامي ولكن داخل االقتصادات النامية ذاتها، وكثيرًا ما تخلط التوقعات المستقبلية بين 
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الطبقتين. يعيش سدس األشخاص في دول العالم النامي حاليًا على دخل يتراوح بين دوالرين وثالثة دوالرات في اليوم )رافاليون 
2009(. وتميل الدراسات السابقة إلى أن هذه القطاعات ستستقر وتنتقل إلى الطبقة المتوسطة اآلمنة، ولكن هذا مشروط 

بعدم وقوع صدمات خارجية حادة ومعرفة التحديات السياسية الخاصة بالمنطقة ومواجهتها. وقد يعرض أحد السيناريوهات 
التي تُفسر تجسيد مخاطر النمو تأثيرًا كبيرًا على تعزيز الطبقات المتوسطة في البلدان مثل الهند، حسبما هو موضح في 

.A.1.1 الشكل

الشكل A.1.1: النمو المتوقع في الهند )بالنسبة المئوية( في الطبقة المتوسطة والغنية العالمية
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المصدر: دادوش وعلي )2010(

وهذه  العالمية.  المتوسطة  الطبقة  في  الشاسع  النمو  تحقيق  على  كبيرًا  تهديًدا  المتوسط  الدخل  فّخ  مفهوم  يمثِّل 
ظاهرة ملحوظة تعثرت بسببها البلدان التي ارتقت إلى مستويات الدخل المتوسط بعد ذلك وأخفقت في بلوغ وضع البلدان 
 )Aiyar( المتقدمة، وذلك يرجع جزئيًا إلى تباطؤ النمو الناجم عن ارتفاع تكاليف األجور واالنخفاضات التالية في التنافسية )إيار
وآخرون 2013(. باختصار، يظهر فّخ الدخل المتوسط عندما تصل البلدان إلى مستويات الدخل المتوسط، حيث "يصبح النمو 
االقتصادي والترقية الهيكلية أكثر صعوبة". وينوّه الخبراء إلى أنه في حين أن بعض البلدان )على سبيل المثال، بلدان في آسيا( 
نجحت في تجاوز وضع الدخل المتوسط في فترة زمنية قصيرة، عبر التنويع والتوجه نحو منتجات القيمة المضافة العالية 
على سبيل المثال، تعثرت بلدان أخرى )على سبيل المثال، بلدان في أمريكا الالتينية( في هذا النطاق لفترة أطول )منّظمة 
التعاون االقتصادّي والتنمية، 2012(. وإذا لم يتم إجراء إصالحات، فإن هذه البلدان قد تصل إلى نقطة تعجز فيها على منافسة 
المتقدمة  االقتصادات  منافسة  على  قادرة  وغير  المصنعة  الصادرات  في  األجور  ومنخفضة  الدخل  منخفضة  االقتصادات 
في االبتكارات عالية المهارة )خاراس وكوهلي )Kohli( عام 2011(. وللخروج من هذا الفّخ، تم تحديد ُمقوِّمين أساسيَّْين في 
)جريفيث  الجديدة  التقنيات  في  العالية  االستثمار  ومستويات  االبتكار  نحو  المحفزة  السياسات  وهما  السابقة  الدراسات 
)Griffith( 2011(. ويُستشهد بدولتين كجنوب إفريقيا والبرازيل، حتى وقت قريب، باعتبارهما مثالين بارزين على ظاهرة تنعكس 

.)2011 )Mukherjee( في الكثير من اقتصاديات الدخل المتوسط حول العالم )كوهلي وموخيرجي
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تفرض احتمالية فّخ الدخل المتوسط ذاتها على عدد من االقتصادات الناشئة. فعلى الرغم من أن تنمية الطبقة المتوسطة في 
عة، لم تُظِهر البرازيل بعد سجالً حافالً بالنمو السريع المستدام الذي يضمن تقاربها المستدام مع االقتصادات  البرازيل مشجِّ
المتقدمة )خاراس وكوهلي 2011(. وبالمثل، ستكون قدرة آسيا على بلوغ ما أطلق عليه "القرن اآلسيوي" قائمة على جودة 
نظام الحوكمة والقدرة المؤسسية لدول آسيا على إدارة المخاطر التي تشمل تغير المناخ والتفاوتات دون اإلقليمية. وقد أشار 
بنك التنمية اآلسيوي )2010( إلى وجود رابط إيجابي على المدى البعيد وقوي من الناحية المفاهيمية والتجريبية بين الجودة 
عة  المؤسسية والحوكمة من ناحية والنمو االقتصادي ومستويات الدخل من الناحية األخرى. وليست جميع العالمات ُمشجِّ

مع ظهور اتجاه حاٍل في بعض البلدان اآلسيوية نحو إضعاف القدرة المؤسسية وظهور الفساد )كولي وموخيرجي 2011(. 

يرى خبراء دلفي أن يكون خطر سقوط أحد بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين )BRIC( في فّخ الدخل المتوسط بحلول عام 
2030 أكثر محدودية مما تفترضه الدراسات السابقة عموًما، حيث ترى نسبة 40% من المشاركين أن تكون احتمالية ذلك 

60% تقريبًا. ومع ذلك، يفرض خطر الوقوع في فّخ الدخل المتوسط ذاته بوصفه تحديًا للنمو المستمر بدون عراقيل المفترض 

عموًما لبلدان البرازيل وروسيا والهند والصين، مع وجود قدر محدد من الشك يحوم حول ذلك االتجاه.

يبرز من بين التحديات التي يتعين على جميع االقتصادات مواجهتها احتمالية سرعة تناقص الموارد الطبيعية التي تؤدي زيادة 
الطبقة المتوسطة المستهلِكة إلى ندرتها. ومن المحتمل أن تكون المنافسة المستقبلية على الموارد لعبة التعادل حيث 
يعني تحقيق الكثير ألحد االقتصادات القليل القتصاد آخر )كوهلي وموخيرجي 2011(. ويرتبط نمو الدخل بالفعل بالتدهور في 
هذه المؤشرات البيئية الرئيسية مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغطاء الحرجي وجودة التربة والمياه، مع تحّمل الفئات 
المحرومة الضعيفة للتداعيات الناجمة )تقرير التنمية البشرية 2011(. ومع ذلك لم يتوصل المشاركون في تجربة دلفي إلى 
اتفاق واضح بشأن خطورة استنزاف الموارد الطبيعية بوصفه تهديًدا لتنمية االقتصادات متوسطة الدخل خالل الـ 15 سنة 

القادمة.

النمو  في  التباطؤ  يؤدي  وقد  العالمية.  المالية  األزمات  استمرار(  )أو  تكرار  في  تتمثل  الرسوخ  شديدة  أخرى  احتمالية  وثمة 
االقتصادي والتغيّر الهيكلي واالستثمار إلى انخفاض معدل التقدم في الحد من نسبة الفقر. وهنا تكون اإلشارات أكثر تحفيزًا 
آلسيا على وجه الخصوص، التي تحّسنت مرونتها للصدمات المتنوعة بمرور الوقت حسبما يوضح مؤشر التمكين المئوي 
وقد برز هذا األمر خالل األزمة االقتصادية حيث كانت أول منطقة تتعافى وقادت من حينها النمو العالمي )كوهلي وموخيرجي 
وباستثناء  الناشئ.  الصين  باقتصاد  كبيرًا  تأثرًا  جديدة  عالمية  متوسطة  طبقة  صعود  نحو  االتجاه  تأثر  ذلك  ومع   .)2011

الصين، ارتفع العدد المطلق للفقراء فعليًا على مدار العقد الماضي في دول العالم النامي )كابسوس )Kapsos( وبورمبوال 
)Bourmpoula( 2013(. ومع تباطؤ النمو االقتصادي في الصين، من المحتمل أن يتباطئ هذا االتجاه أيًضا. تعرض مجموعة 
التحديات المذكورة أعاله نطاق شك سيكون له تأثير على مستويات النمو االقتصادي المستقبلية ونمو الطبقة المتوسطة 
على التوازي. وليس الهدف هنا قْولبة نمو الطبقات المتوسطة باعتبارها متغيرًا مستقالً وحيًدا، حيث إن عمليات التعقيب 
المزدوجة تكون متأصلة في كل عامل من العوامل الموضحة أعاله. ومن الصعب جًدا توضيح التدفق السببي الدقيق لهذه 
العالقات في هذه الدراسة )ولم تثبت كذلك في الدراسات السابقة(، ولكن من الواضح أن نمو الطبقة المتوسطة ذاته له 
تأثير على تجسيد سيناريوهات النمو المتدنِّي. فعلى سبيل المثال، ال يُفسر عدم وجود طبقة متوسطة كبيرة وثرية على أنه 
التركيز على إنشاء أسواق محلية قوية - مقارنة  ويُمثِّل  ذاته.  بالقدر  نتيجة لفّخ الدخل المتوسط فحسب وإنما محفز له 
بالتركيز فقط على النمو - استراتيجية مهمة لرفض هذا السيناريو. كما أن مدى نمو الطبقة المتوسطة له نتائج قابلة 
العالية واستهالك الطعام  البيئية، المتمثلة في احتمالية ظهور أسوء حاالت االنبعاثات  للقياس فيما يتعلق بالمشكالت 
والمياه، والطلب على الموارد الطبيعية - وهو ما قد يستوجب التعاون بين أوروبا واالقتصادات الناشئة. قيّم المشاركون في 
تجربة دلفي تأثير نمو الطبقة المتوسطة على آثار الكربون الفردية في االقتصادات متوسطة الدخل على مدار الـ 15 سنة 
القادمة بكونها كبيرة إلى حد ما )5 أو 6 على مقياس يصل إلى 7(. وترى نسبة تتراوح من 70% إلى 80% تقريبًا من الخبراء أن 
أهمية نمو الطبقة المتوسطة العالمية تمثل عامالً مهًما إلى حد ما في تهديد استدامة الموارد الطبيعية على مدار الـ 15 

سنة القادمة. 
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على الرغم من التحديات الكبيرة التي يتعين مواجهتها، يبدو أن هناك إجماًعا بأن حجم الطبقة المتوسطة العالمية الجديدة 
سيتنامى وأن آسيا ستكون رائدة هذا النمو. ووفًقا لما أوردته دراسة قائمة على السيناريوهات تشمل توقعات متباينة بنمو 
إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2050، سيزداد سكان الطبقة المتوسطة في آسيا إلى حوالي 4 مليارات شخص حتى وإن 
سقطت االقتصادات المتقاربة في فّخ الدخل المتوسط )كوهلي وسيف )Szyf( وأرنولد )Arnold( 2012(. وتتنبأ دراسات أخرى 
تنمو  أن  المتوقع  أنه من  إلى  الدولي  البنك  واردة من  أقل وضوًحا - حيث تشير تقديرات  المتوسطة  الطبقات  أن يكون نمو 
الطبقة المتوسطة العالمية من 430 مليون شخص في عام 2000 إلى 1.15 مليار شخص في عام 2030 )روي )Roy(، عام 
2012(. ويؤكد األشخاص الذين أجريت معهم لقاءات بأن التوقعات الحالية بنمو الطبقة المتوسطة قد ال تكون "سيئة بهذا 

القدر". 
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الفصل 2. زيادة التفاوت داخل الدول

على الرغم من وجود أنواع مختلفة من التفاوت - التي خضع البعض منها )التفاوت التعليمي والرقمي وغيرهما( للدراسة في 
هذه السلسة من الدراسات - ينتج عن هذه األنواع تفاوت في الدخل وهو محور تركيز هذه الدراسة. 

على الرغم من انخفاض التفاوت في الناتج االقتصادي بين البلدان فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي، يتردد صدى اتجاه مواز 
آخر بقوة في الدراسات السابقة، وهو: ازدياد التفاوت الفردي داخل البلدان )دادوش ودرفيس )Dervis( 2013، ومجلة إيكونوميست 
وجه  على  جلية  الظاهرة  تبدو   .)2011a والتنمية  االقتصادّي  التعاون  ومنّظمة   ،2012  )Fredriksen( وفريدريكسن   ،2012

هو  حسبما  والتنمية،  االقتصادّي  التعاون  منّظمة  بلدان  أغلبية  في  بالدليل  وثبتت  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  الخصوص 
موضح في الشكل A.2.1. وتعد فرنسا والمجر وبلجيكا فقط من بين بلدان منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية التي شهدت 
تغيرًا طفيًفا في مسألة التفاوت في الفترة من 1985 إلى عام 2008، مع توقع أن تشهد تركيا واليونان انخفاًضا في التفاوت 
)منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 2011a(. وأشار األشخاص الذين أجريت معهم لقاءات إلى زيادة التفاوت في أوروبا، حيث 
أجريت  الذين  الخبراء  ذلك، يصف  أوروبا. ومع  بدول وسط وشمال  األنجلو ساكسونية مقارنة  البلدان  أكثر وضوًحا في  يكون 

معهم لقاءات أوروبا عموًما بكونها أكثر تجانًسا ومساواة من الواليات المتحدة.
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 GINI( ارتفاع التفاوت في الدخل في بلدان محددة من منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية )معامل جيني :A.2.1 الشكل
coefficient((، االختالف بين عام 1995 وعام 2008

0.041 − 0.06
0.021 − 0.04
0 − 0.02
-0.001 − -0.02
-0.021 − -0.04
-0.041 − -0.06
-0.061 − -0.08

المصدر: قاعدة بيانات منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية بشأن توزيع دخل األسر والفقر

تمثل الزيادة في التفاوت داخل الدول في االقتصادات المتقدمة ظاهرة راسخة في الدراسات السابقة )دادوش وديرفيس 2013، 
وكامينز   )Ortiz( وأورتيز   ،2011  )Murtin( ومارتين   )Morrisson( وموريسون   ،2012 وفريدريكسن   ،2012 إيكونوميست  ومجلة 
االقتصادات  من  الكثير  بين  االتجاه  على  آخر  دليل  وثمة   .)2011a والتنمية  االقتصادّي  التعاون  ومنّظمة   ،2011  )Cummins(
الناشئة )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 2011b، وأورتيز وكامينز 2011(، على الرغم من أن النمط هنا أقل اتساًقا. وقد 
ينتج عن التفاوت داخل الدول مجموعة من النتائج السلبية التي تشمل االنخفاض المحتمل في الترابط االجتماعي، وقد تبين 
أنه مرتبط بالتأثيرات السلبية على الصحة وإن كان ذلك ضعيًفا )ماكين باخ )Mackenbach( 2002(. يشير األشخاص الذين 
أجريت معهم لقاءات إلى انهيار في مسألة التضامن االجتماعي بسبب زيادة الفجوات بين األغنياء والفقراء، نتيجة لتفكك 
دول الرفاهية األوروبية في أعقاب األزمة المالية. وقد برزت السياسات الهيكلية المطبقة لمواجهة الركود مع انهيار التضامن. 
ومع ذلك، يعتبر رد الفعل الشعبي على التفاوت المتزايد والضعف بين طبقات محددة من السكان مصدرًا للشك والنقاش بين 
الخبراء. ويشير الدليل إلى أن االهتمام العام، وخاصة في البلدان المتقدمة مثل الواليات المتحدة، بشأن التفاوت االقتصادي 
المرتفع ال يكافئ بالضرورة الدعم المبذول إلعادة التوزيع، وقد يعزز في بعض الحاالت وجهات نظر أكثر محافظة بشأن هذه 
 )Orton( 2013، وأورتون  )Luttig( 2013، ولوتيج  )Stancheva( وستانشيفا )Kuziemko( القضية وبشأن دور الدولة )كوزمينكو

)2007 )Rowlingson( ورولينجسون

زادت نسبة التفاوت في الدخل في معظم البلدان اآلسيوية )علي، 2007(، وتمثل الهند نموذًجا بارزًا لبلد أصبح أكثر تفاوتًا بمرور 
الوقت، مع المحافظة على مستويات أعلى أيًضا من مستويات أغلب بلدان منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية على مستوى 
جميع الدول الخاضعة للمالحظة )فانمان )Vanneman ( ودوبي )Dubey( 2010(. وتحمل تقديرات التفاوت في الصين قدرًا من 
الشك. شّكلت الزيادة التي بلغت نسبة 50% في التفاوت بين سبعينيات القرن العشرين ومنتصف العقد األول من القرن 
الحادي والعشرين أكبر وأسرع زيادة في التفاوت عبر التاريخ )مجلة إيكونوميست 2012(، ولكن هذه الزيادة السريعة تباطأت 
منذ عام 2005 ووردت تقارير بانحراف مسارها مؤخرًا. وتعد دقة مستويات التفاوت الموثقة في الصين موضع شك، مع وجود 
دراسات تشير إلى أنها ربما تكون أعلى مما تشير إليه اإلحصائيات، ويرجع السبب في ذلك إلى قلة إبالغ المشاركين عن الدخول 
وعدم مشاركة المجموعات عالية الدخل في الدراسات االستقصائية الرسمية لألسر )وانج )Wang( 2010(. ودعم األشخاص 
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الذين أجريت معهم لقاءات اتجاه ارتفاع التفاوت في البلدان التي تفتقد فيها الطبقات المنخفضة والمتوسطة "لألدوات 
األساسية الضرورية للنمو والتوسع"، وهي المهارات التعليمية والفرص الوظيفية.

يفترض غالبية المشاركين في تجربة دلفي أن اتجاه زيادة التفاوت داخل البلدان سيستقر بحلول عام 2030، على الرغم من 
أن حوالي 45% من المشاركين يرون احتمالية زيادة معامالت جيني حتى عام 2030 بنسبة 10% فقط. وال يمكن الوصول إلى 
اتفاق واضح بشأن احتمالية أن يكون معامل جيني أعلى في عام 2030 )مقارنة بالموجود حاليًا( مؤشرًا الرتفاع التفاوت داخل 
البلدان في الصين أو الهند. وهناك اختالف أيًضا بشأن احتمالية انخفاض التفاوت في البرازيل. ولذلك ينقسم الخبراء أيًضا 

بشأن ارتفاع التفاوت في الدخل في البرازيل وروسيا والهند والصين حتى عام 2030.

ويرجع  الماضي،  العقد  في  عالميًا  التفاوت  نسبة  في  انخفاًضا  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  الالتينية  أمريكا  منطقتا  شهدت 
السبب في ذلك جزئيًا إلى تطبيق سياسات إعادة التوزيع في دول محددة. وقد انخفض معامل جيني بين عام 2000 و2010 
في 13 بلًدا من بين 17 بلًدا في أمريكا الالتينية )بيردسول ولوستيج )Lustig( وماكليود )McLeod( 2011(. وقد حققت البرازيل 
واألرجنتين تقدًما كبيرًا، على الرغم من أن المستويات اإلجمالية في كال البلدين ظلت مرتفعة نسبيًا. وقد أكد األشخاص 
الذين أُجريت معهم لقاءات أن الصعود السريع إلى حد ما "للطبقة المتوسطة من أصحاب الحرف والطبقة الراقية الُمترَفة" 
التحليلي  منظورها  في  المناطق  هذه  في  تتم  التي  التحسينات  تبقى  أن  ويجب  السريع.  االقتصادي  النمو  بفترات  مرتبط 
الصحيح حيث تحافظ جميع االقتصادات الناشئة على مستويات تفاوت في الدخل أعلى بنسبة كبيرة من متوسط منّظمة 
التعاون االقتصادّي والتنمية )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 2011b(، حسبما هو موضح في الشكل A.2.2. زادت نسبة 

التفاوت في جنوب إفريقيا وروسيا أيًضا وال تزال عند مستويات مرتفعة.
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الشكل A.2.2: التفاوت في الدخل في اقتصاديات ناشئة محددة

(GINI coef�cient) معامل جيني

أوائل العقد األول من 
القرن الحادي والعشرين
أوائل تسعينيات القرن 
العشرين

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

جنوب إفريقيا

البرازيل

األرجنتين

روسيا االتحادية

الصين

الهند

إندونيسيا

متوسط االتحاد 
األوروبي - 27

)2011b( المصدر: منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية

ملحوظة: تشير أشكال أوائل تسعينيات القرن العشرين عموًما إلى عام 1993 بينما تشير أشكال أواخر العقد األول من القرن 
الحادي والعشرين عموًما إلى عام 2008.

2.1.  دوافع التفاوت 
أشار حوالي نصف المشاركين في تجربة دلفي إلى أن قدرة االتجاهات العالمية للتأثير على التفاوت في بلد ما تكون مرتفعة 
بين  من  البلدان،  داخل  مرتفع  تفاوت  بوجود  االتجاه  يُعزى  السابقة،  الدراسات  وفي   .)7 من  درجات   6 درجة  عند  جاءت  )حيث 
االتجاه  هذا  ويستفيد   ،)2011 ومارتين  وموريسون   ،2002  )Dollar( )دوالر  التكنولوجي  واالبتكار  العولمة  إلى  أخرى،  عوامل 
التقدم المعتمدة على  الناشئة على حد سواء. أدت أوجه  العالم الغنية واألسواق  من ذوي المهارات والمتعلمين في بلدان 
 )Markiewicz( وماركيويتش )Lansing( المهارات في التكنولوجيا دورها بوضوح، ويبدو هذا جليًا في الواليات المتحدة )النسينج
الحفاظ  أو  الوظائف  هذه  لبلوغ  المطلوبة  المهارات  مستوى  وترقية  األتمتة  عبر  الوظائف  من  التخلص  خالل  من   ،)2012

عليها )دادوش وديرفيس 2013(. ومع ذلك، يوجد دليل معارض من أوروبا بأنه قد تكون السياسات واألحداث الخاصة بالبلدان، 
االتجاهات  من  للتفاوت  بالنسبة  أهمية  أكثر  المهارات،  على  الطلب  زيادة  أو  العمالة  سوق  مؤسسات  في  االنخفاض  مثل 
2007(. ويدعم هذا األمر التطورات في منطقة أمريكا الالتينية البعيدة، حيث تشير   )Harjes( العالمية الشائعة )هارجيس
الن األساس  دراسات ُقطريَّة متعمقة أجريت على األرجنتين والبرازيل والمكسيك إلى وجود ظاهرتين محليتين رئيسيتين تشكِّ
زيادة الطلب على  إلى  الثانوي  التعليم  الماهرة - حيث أدت الطفرة في  أوالً، انخفضت أفضلية العمالة  التفاوت.  النخفاض 
بيئة  البناء في  األقل مهارة، مثل عمال  العمالة  الطلب على  النمو من  وزادت سنوات  والمثقفين،  المتعلمين جيًدا  العمال 
العمل الرسمية )بيردسول ولوستيج وماكليود 2011، مجلة إيكونوميست 2012(. ثانيًا، يوجد دليل معتبر مأخوذ من الدراسات 
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االستقصائية لألسر بأن برامج التحويل النقدي المشروط ونفقات التعليم المستهدف قد حدت من نسبة التفاوت في هذه 
البلدان )بيردسول ولوستيج وماكليود 2011(. وعلى الرغم من التفاوت الكبير لمعايير الحوكمة في المنطقة، فإن زيادة فرص 
الحصول على التعليم بالمستويين األساسي والثانوي على األقل يُنظر إليها على أنها اتجاه شائع طويل األمد على مستوى 
الفقراء -  العام بين  الثانوي  التعليم  الهائل في  التوسع  التعليم أكثر تصاعًدا، بفضل  الالتينية. أصبح اإلنفاق على  أمريكا 
حيث تنفق حكومات أمريكا الالتينية اآلن نسبة أكبر من إجمالي الناتج المحلي على تعليم أطفال الفقراء بنسبة 20% أكثر 
مقارنة بالواليات المتحدة. وفي البرازيل أدت زيادة بالقيم الفعلية بنسبة 50% في الحد األدنى من األجور منذ عام 2003 أيًضا 
دورها )مجلة إيكونوميست 2012(. أشار المشاركون في تمرين دلفي إلى أن خيارات السياسات التالية )مرتبة حسب األفضلية 
من المجموعة( تمتلك إمكانية قوية للحد من التفاوت بين الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ويشير الدليل إلى أن هذه 

الخيارات يمكن تناولها بالترتيب الموضح: 

التحويالت النقدية المشروطة )أشارت نسبة 80% من المشاركين أنها أكثر فاعلية(  .i
مواجهة الفساد ودمج الموارد المالية العامة )وفًقا لنسبة 60% من المشاركين(  .ii

تعزيز االستقرار الوظيفي والحد من االقتصاد غير الرسمي )وفًقا لنسبة 60% من المشاركين(.   .iii

ومن المهم اإلشارة إلى زيادة التفاوت داخل البلدان ال تعني أن يزداد األغنياء غنى وأن يزداد الفقراء فقرًا في الكثير من أنحاء 
العالم، وإنما تعني أن يزداد غنى األغنياء بشكل أسرع من الفقراء )علي 2007(. وفي أوروبا، تدفع نسبة الدخل المتزايدة بين 
 .A.2.3 الشريحة العشرية األعلى ظهور التفاوت عند مستوى أساسي )فريدريكسن 2012(، حسبما هو موضح في الشكل
وقد زادت دخول األسر الحقيقية القابلة للتصرف بمتوسط 1.7% في السنة في بلدان منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 
في العقدين السابقين لألزمة االقتصادية، غير أن دخول أسر األغنياء نمت بشكل أسرع من دخول أسر الفقراء في الغالبية 

 .)2011a العظمى من البلدان )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية

الشكل A.2.3: نسب فئة 1% األعلى من الدخول قبل احتساب الضرائب في بلدان محددة بمنّظمة التعاون االقتصادّي 
والتنمية الفترة من 1990 حتى 2007 )أو السنوات األقرب(

االختالف بالنسبة المئوية 
في إجمالي اإليرادات قبل 

اقتطاع الضرائب، 2007-1990

5.0 - 5.9
4.0 - 4.9
3.0 - 3.9
2.0 - 2.9
1.0 - 1.9
0.0 - 0.9

)2011a( المصدر: منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية
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زادت  الدخول على مستوى المجتمعات، فقد  زيادة  إلى  أدى  النمو االقتصادي السريع في آسيا قد  أن  على نحو مشابه، رغم 
الفوارق في األجور الفعلية بين الشرائح الُخمسيَّة األدنى واألعلى للقوى العاملة في المناطق الحضرية زيادة كبيرة على مدار 

.A.2.4 العقدين السابقين. ترد بداية هذه التنمية في الصين موضحة في الشكل

الشكل A.2.4: زيادة التفاوت في الصين: نسبة الدخل حسب شريحة الدخل العشرية في الصين، الفترة من 1995 حتى 
 2002

خل
لد

ة ا
ص

ح
ة ل

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

0
1995 2002

5

10

15

20

25

30

35

1.0
0.9

0.7

0.5
0.4
0.3
0.2

0.8

0.1

0.6

المصدر: قاعدة البيانات العالمية للتفاوت في الدخل

ملحوظة: تمثّل D1 الشريحة الُعشرية الدنيا للدخل، وتمثِّل D10 الشريحة الُعشرية العليا للدخل

2.2.  الشروط الضرورية ونطاقات الشك والبدائل
يزداد  الناشئة. فعلى مستوى آسيا  التفاوت في االقتصادات  زيادة  الدراسات السابقة بغرض توضيح  العوامل في  يرد عدد من 
التوظيف في القطاع غير الرسمي، الذي تقل فيه مستويات اإلنتاجية واألجور، أو يظل مرتفًعا )علي، 2007(. وتمثل هذه الحالة 
مشكلة كبيرة في الهند، حيث يتعين عليها حتى اآلن بناء مجال تصنيع كبير وكثيف العمالة، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا                             
إلى ضعف البنية التحتية )على سبيل المثال، إمدادات الطاقة( وقوانين العمل الصارمة. وقد تبين أن أمان الشريحة الُخمسية 
األعلى مستقر في األساس لحصولهم على رواتب شهرية )فانمان ودوبي 2010(. تتغير طبيعة التوظيف في القطاع الرسمي في 
آسيا، التي كانت مرتبطة سابًقا بعقود منتظمة وأمان وظيفي، لكي تصبح متسمة بمزايا القطاع غير الرسمي، وذلك بالتوازي 
مع قوة االقتصادات غير الرسمية. تواجه آسيا أيًضا تحديات النمو المتفاوت عبر مواقع المستوى دون الوطني وعبر القطاعات 
الريفية والحضرية. وال تزال الفجوات في الحصول على التعليم، والعقبات التي تحول دون توظيف مجموعات محددة )على سبيل 
المثال، المهاجرون الريفيون في الصين(، والعادة الراسخة المتمثلة في إسناد المسؤولية عن موارد الدولة إلى الخبراء، تمثل 

 )2012d عقبات دائمة أمام تحقيق المساواة )مجلة إيكونوميست 2012، منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية

ثمة إجماع ضئيل في أوروبا حول األسباب ذات الفارق الدقيق للتفاوت المرتفع غير زيادة حصة دخل الشريحة العشرية للفئة 
األعلى. تشمل التوضيحات البارزة الواردة في الدراسات السابقة تغيرات في أنظمة فرض الضرائب ومؤسسات سوق العمل، 
 )Alderson( والتطور التكنولوجي المعتمد على المهارات، والعوامل االجتماعية السكانية والصدمات الخارجية )ألديرسون
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ودوران )Doran( 2010، وفريدريكسن 2010(. برز الدور المركزي للتعليم من جديد باعتباره عامالً أساسيًا في مواجهة مستويات 
التفاوت المرتفعة، ويستشهد به على أنه العامل الوحيد األكثر أهمية في تقليل تبديد األجور بين العمال وتعزيز معدالت العمل 
األعلى )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية، 2011a(. وقد أدت تحويالت النقد العامة فضالً عن ضرائب الدخل ومساهمات 
الضمان االجتماعي في السابق دورًا رئيسيًا في جميع بلدان منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية في الحد من التفاوت في 
الدخل السوقي، وإن قيل أن تأثيرها المؤدي إلى االستقرار قد تراجع منذ تسعينيات القرن العشرين )منّظمة التعاون االقتصادّي 
والتنمية 2011a(. أكد المشاركون في تجربة دلفي أهمية التدابير السياسية في الحد من التفاوت في البلدان مرتفعة الدخل. 
األمان  حصل  التالي:  النحو  على  الفاعلية  وفق  الخيارات  المشاركون  الخبراء  قيّم  دلفي،  تمرين  خالل  الخيارات  تقديم  عند 
في  المستهدفة  االستثمارات  أعقبه  المشاركين(،  من   %90 لنسبة  )وفًقا  األكثر كفاءة"  "السياسة  خيار  على  االجتماعي 
الخدمات العامة األخرى )وفًقا لنسبة 90% من المشاركين( وتعزيز األمان الوظيفي )الذي حل في المرتبة الثالثة وفق نسبة 
100% من المشاركين(. كما أن الدليل على أن للعولمة دورًا في زيادة التفاوت ليس مقنًعا هنا مرة أخرى في أوروبا. على الرغم 

من أن بعض الدراسات أظهرت أن التكامل التجاري يؤدي إلى زيادة التفاوت في كل من البلدان مرتفعة ومنخفضة األجور، تشير 
دراسات أخرى إلى أن ارتفاع الواردات من البلدان النامية مرتبط بانخفاض التفاوت في الدخل في البلدان المتقدمة )منّظمة 
التعاون االقتصادّي والتنمية، 2011a(. ال يمكن الجزم بشأن المستويات المستقبلية للتفاوت، على الرغم من توقع استمرار 
الذين أجريت  2011(. وصف األشخاص  النامية )موريسون ومارتن  البلدان  2030 في  الحالية حتى عام  الزيادة وفق االتجاهات 
معهم لقاءات التفاوت في الدخل على الصعيد العالمي بأنه مرتفع ولكنه "في بداية نسبة انخفاض" وقدروا أنه سيواصل 
االنخفاض على مدار السنوات الخمس القادمة "بدرجة كبيرة نسبيًا من التأكيد". وتشير الدراسات السابقة إلى أن التفاوت 
 )Sumner( العالمي سيواصل االنخفاض، ومن ثم سيصبح الفقر مسألة ترتبط بالتفاوت داخل البلدان على نحو متزايد )سمنر
2010(. وهذا هو الوضع في أوروبا بالفعل، حيث يظهر تحليل ثيل )Theil( للتفاوت اإلجمالي في االتحاد األوروبي أن نسبة %85 

من إجمالي التفاوت تُعزى إلى التفاوت داخل البلدان، بينما تُعزى نسبة 15% فقط إلى التفاوت بين البلدان )فريدريكسن 2012(. 
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الفصل 3 - نطاقات الشك المستقبلية: العالقة بين التفاوت داخل 
البلدان ونمو الطبقة المتوسطة العالمية

يتصل اتجاه ظهور التفاوت داخل البلدان اتصاالً وثيًقا عند تقييم القوة المستقبلية وتركيبة الطبقة المتوسطة العالمية، 
األمر الذي من شأنه تقديم نطاق شك عبر بُعدين. يتمثل البُعد األول في احتمالية أن يحول التفاوت المرتفع المستدام دون 
وصول الثروة إلى الطبقات المتوسطة في بعض االقتصادات الناشئة. ندرك أنه يمكن زيادة الدخول في ظل وجود تفاوت كبير، 
وأنه يمكن أن يوجد ببلد ما طبقة متوسطة كبيرة جًدا ومستويات عالية من التفاوت في الوقت ذاته. سلط األشخاص الذين 
أجريت معهم لقاءات الضوء على حاالت لم يكن نمو الطبقة المتوسطة فيها كافيًا للحد من مستويات الفقر بدرجة كبيرة 
مثل الهند، في حين كان بمقدور توسع الطبقة المتوسطة في الصين فعل ذلك. ومع ذلك تحملت فئات الطبقة المتوسطة 
بالفعل انخفاض العائدات بسبب زيادة التفاوت حتى في المناطق التي تضم طبقات متوسطة مستقرة مثل أوروبا والواليات 
المتحدة. وثمة احتمالية أخرى في مكان آخر - حيث لوِحظ غياب التغيير أو فقدانه نسبيًا في دخول الطبقات المتوسطة 
بمرور الوقت لصالح المجموعات عالية الدخل وذلك في كل من االقتصادات الناشئة والمتقدمة )أورتيز وكامينز 2011(. وعلى 
سبيل المثال، يوجد دليل على أن ارتفاع التفاوت يُكبِّل الحراك االجتماعي ويقضي على الطبقة المتوسطة في منطقة البحر 
المتوسط وأجزاء من آسيا )بهاسكاران )Bhaskaran( 2012، والليثي )El Laithy( 2012(. ذكر بنك التنمية اآلسيوي بعد التفكير 
مليًا في هذه العالقة أن ظهور تفاقم حالة توزيع الدخل األشد سوًءا في آسيا على مدار 20 سنة الماضية أسفر عن بقاء 240 
مليون شخص آخرين في حالة الفقر المدقع، في حين تظل معدالت النمو غير كافية للتخفيف من حدة هذا الوضع. أما البُعد 
الثاني لنطاق الشك فتطرحه العالقة بين التفاوت المرتفع داخل البلدان والنمو االقتصادي المستقبلي، الذي يمثّل الدافع وراء 
نمو الطبقة المتوسطة. انقسم المشاركون في تجربة دلفي حول تأثير توّسع الطبقة المتوسطة العالمية في االقتصادات 
متوسطة الدخل على النمو االقتصادي في أوروبا: حيث قيّم حوالي 30% من المشاركين احتمالية وجود تأثير إيجابي بنسبة 
50%، بينما رأى حوالي 40% من الخبراء بأن النسبة تبلغ حوالي 70%. أكد األشخاص الذين أُجريت لقاءات معهم نطاق الشك 

الذي يحيط بتأثير نمو بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين على أوروبا: بأنه "ليس ثابتًا مثل حساب التفاوتات العالمية".

حددت إحدى الدراسات االستقصائية الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس التباين بجانب االختالالت المالية 
على أنهما المشكلة األكثر إلحاًحا في العقد القادم. وتفترض الدراسة االستقصائية أن التباين المستدام في الدخل يؤدي 
إلى تباطؤ النمو، وحدوث األزمات المالية ويضعف حالة الطلب )مجلة إيكونوميست 2012، وأورتيز وكامينز 2011(. كانت نتائج 
دلفي بخصوص نطاق الشك الذي يحيط بالعالقة بين التفاوت في الدخل وتطورات الطبقة المتوسطة ثنائية الشكل: رأى 
40% من المشاركين في دلفي أن تأثير التباين في الدخل المرتفع على قوة الطبقة المتوسطة، الذي تم تحديده على أساس 

 5 واألكاديمي، حيث حصل على  السياسي  المجتمع  إلى حد بعيد في  السياسي، مستقر  والتأثير  الشرائية  والقوة  الحجم 
درجات من 7 على المقياس المقترح. في المقابل، يرى حوالي 30% من المشاركين أن يحصل على 2 من 7 درجات على المقياس 

المقترح، ظنًا منهم أن العالقة غير مستقرة إلى حد بعيد في المجتمع السياسي واألكاديمي.
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بالتفصيل. وبناًء عليه من  ورد  التباين على نطاق أوسع، حسبما  وراء  الدافع  تواجه االقتصادات الصاعدة تحديات خاصة في 
المهم معرفة أن التفاوت في الصين قد حدث وإن كان من نقطة أساسية عالية جًدا. قدمت الصين منذ عام 2005 إصالحات 
في  المسجلين  لألشخاص  جديدة  طبي  تأمين  وخطط  الريف،  على  اإلعاشة  مخصصات  من  األدنى  الحد  تعميم  تشمل 
المناطق الريفية واألشخاص الذين يعولهم موظفون مسجلون بالمناطق الحضرية والطالب، وطرح نظام معاشات تقاعدية 
عن  الجديدة  السياسات  وأسفرت  المهاجرين.  للعمال  تقاعدية منفصل  ونظام معاشات  الريف،  في  المقيمين  لألشخاص 
ارتفاع ملحوظ في التغطية لألشكال الرئيسية من الحماية االجتماعية )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 2012d(. وعلى 
الرغم من هذه التغييرات، ال يزال البلد يواجه خطر الوقوع في "فّخ التفاوت" في حالة لم يتم إصالح نظام التسجيل "هوكو" 
والفوارق التعليمية الناجمة )خاراس 2010(، وفي حالة استمرار وجود اختالالت كبيرة بين سكان الحضر والريف على مستوى 
الخدمات األساسية )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 2012d(. وعلى الرغم من إجراء إصالحات مماثلة إلى درجة ما في 
)مجلة  التفاوت  حالة  واستمرار  االقتصاد  على  هيمنته  الرسمي  غير  القطاع  ويواصل  االنتشار  واسعة  ليست  فهي  الهند، 

إيكونوميست 2012(. 

على الرغم من إدراك أن النمو االقتصادي يمثِّل مسارًا أقوى لتحقيق المساواة من سياسات إعادة التوزيع )كارديناس وخاراس 
ومكافحة  التعليم  في  مستهدفة  استثمارات  إجراء  على  الصاعدة  االقتصادات  قدرة  مدى  أن  الواضح  فمن   ،)2011 وهيناو 
الفساد وتوفير شبكات األمان األساسية وتعزيز العمل اآلمن سيكون له تأثير على المساواة في المستقبل. وحسبما أوضح 
تقرير صادر عن بنك التنمية اآلسيوي )2010(، فإن دور الحماية االجتماعية المبذول لسد الفجوات في الدخول يحتل أهمية 
تحسين  في  أيًضا  يساعد  إنه  بل  االقتصادية،  األنشطة  من  االستفادة  على  األفراد  قدرات  فقط  يتجاوز  ال  إنه  حيث  حيوية 
الكفاءات في سوق العمل. تستهدف هذه السياسات عموًما فئات الطبقة المتوسطة الدنيا أو من هم تحت حد هذه الطبقة 
ومن ثم من المحتمل أن يكون لها تأثير على نمو فئات الطبقات المتوسطة. أظهرت كوريا الجنوبية أن التفاوت ليس نتيجة 
حتمية للنمو االقتصادي المرتفع في الوضع العام اآلسيوي، ولكن حكومات االقتصادات الناشئة في كل من آسيا والمناطق 
األخرى النامية سيتحتم عليها أن تكون استباقية في تحديد مسارها. ينطبق هذا الدور التكويني للسياسات الحكومية في 
االتجاهات المستقبلية في أوروبا، حيث شهدت بعض الدول األعضاء زيادة في التفاوت وانخفاًضا ملحوًظا في حجم الطبقة 

المتوسطة على حد سواء )فريدريكسن 2012، بريسمان 2007(. 

تشير الدراسات السابقة إلى أن الدول ليست أسيرة لالتجاهات العالمية عندما يتعلق األمر بالتفاوت. وربما يكون لالختيارات 
واللوائح والمؤسسات السياسية تأثير حيوي. حيث يمكنها تشكيل كيفية تأثير التغيرات التقنية والعولمة على توزيع الدخل، 
ويمكنها أيًضا التأثير في توزيع الدخل مباشرة )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية 2011a(. تمثل الصين والهند 40% من 
سكان العالم، وستضطلعان بدور أساسي في تشكيل نمو الطبقة المتوسطة العالمية الهائلة. وسيكون لزاًما على صّناع 
السياسات بالدولتين ضمان أال يصبح التفاوت المرتفع المستدام عقبة في تحقيق هذه اإلمكانية. ويمكن تأكيد هذا األمر 
على  ما  ببلد  القومية  السياسات  قدرة  أن   )3 الجولة  في   %95( الخبراء  من  واضحة  أغلبية  رأت  حيث  دلفي:  تمرين  بنتائج 
التأثير على التفاوت داخل هذا البلد "مرتفعة نسبيًا"، حيث منحت تلك األغلبية تلك القدرة 5 أو 6 درجات من 7 على المقياس 
المستخدم. وفي ضوء هذه النتائج، قد يُعزى استقرار زيادة التفاوت في الدخل في المستقبل إلى السياسات المطبقة وليس 

بالضرورة البيئة الهيكلية المحيطة وحدها.
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3.1.  القيم والطبقة المتوسطة العالمية الجديدة: رؤى نظرية
الذات".  "التعبير عن  الديموقراطية وقيم  بأنه سيحدث حيويًة في القيم  العالمية  إلى نمو الطبقة المتوسطة  يُشار غالبًا 
أورده أحد المشاركين في طريقة دلفي، يعتبر دعم اإلصالح الديموقراطي األقوى بين الطبقات المتوسطة، وهو  ووفًقا لما 
اتجاه راسخ في البحث السياسي واالجتماعي. وتتسم بالقدرة على العيش في حياة هادئة مع الحصول على الرعاية الصحية 
المثال  )على سبيل  التقاعد  وعند  الوظيفي  واألمان  العالي  التعليم  على  والحصول  التقديري  والدخل  المستقر  واإلسكان 
التحوالت  الالزمين إلنجاز  والحافز  الوقت  تمتلك  المتوسطة  الطبقة  بأن فئات  السردي  التوضيح  2010(، ويشير هذا  خاراس 
الكبيرة في مجتمع ما )كوهلي وسزيف وأرنولد 2012(. أكد األشخاص الذين أُجريت معهم لقاءات أن للطبقة المتوسطة 
تأثيرًا محتمالً على تغيّر القيمة: "ما إن يصبح الناس قادرين على التركيز على جوهر األمور أكثر من التعايش معها فحسب"، 
مواطني  أن  يُقال  االهتمامات.  صدارة  العام  الصالح  ضوء  في  والحرية  البيئية  واالهتمامات  الحياة  نوعية  جوانب  ستحتل 
الطلب  أساس  باعتبارهم  إليهم  وينظر  الجودة،  عالي  المجاني  التعليم  على  إقبالهم  احتمالية  تزداد  المتوسطة  الطبقة 
المحلي واالبتكار على نطاق واسع، وهذا من شأنه مساعدة البلدان في تحقيق االكتفاء الذاتي بشكل أكبر. لهذه العالقة 
صالحية في السابق - حيث يذكر بهاال )Bhalla( )2007( أن التغيرات المؤسسية مثل قوانين عمل الطفل وحق الذكور في 
االقتراع العام حدثت ألول مرة في الكثير من البلدان مع بداية صعود فئات الطبقة المتوسطة كما حدث منذ مائتي عام 
في أوروبا. وفي دراسة تشمل موجات متتالية من الدراسة االستقصائية للقيم العالمية، يتتبع إنغلهارت )Inglehart( وويلزل 
)Welzel( )2009( العالقة القوية بين أنظمة القيم ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، قائلْين بأن التنمية االقتصادية 
تميل إلى إحداث تغيرات متوقعة تقريبًا في قيم المجتمع ومعتقداته )االنتقال من "المادية" والقيم الرامية إلى تأمين البقاء 
من خالل التركيز على االحتياجات الحياتية األساسية( إلى القيم التي "تتجاوز المادية" وقيم التعبير عن النفس التي تتجه 
نحو المفاهيم التجريدية مثل حرية التعبير( وهذا بدوره يحفز إرساء دعائم الديموقراطية. ويُعتقد أن النمو االقتصادي يفرز 
إلى  تصل  إن  ما  والتي  التحدث،  على  وقادرة  أنفسهم  لصالح  التفكير  اعتادوا  الذين  األشخاص  كبيرة من  طبقة متوسطة 
الكتلة الحرجة، ستضغط لتحقيق الديموقراطية الليبرالية. تُلقي الدراسة الضوء على أدلة تجريبية تفيد بأن الدول الُمحدَّثة 
يزداد تحولها إلى الديموقراطية، وفي ضوء هذا الدليل تجعل التغيرات االقتصادية الحادثة في الصين نشأة نظام سياسي 
أكثر ديموقراطية أمرًا محتمالً في المستقبل. ولهذا أشار األشخاص الذين أجريت معهم لقاءات إلى أن "اضمحالل الطبقة 

المتوسطة" يمثل "ظاهرة سلبية سياسيًا للحفاظ على الديموقراطية".

3.2.  نطاق الشك في الدليل حول القيم المتغيرة
على الرغم من أنه من المسلم به وجود عالقة بين وضع الطبقة المتوسطة والقيم، لم يتم تفصيل الطريقة التي تتطور بها 
القيم بمجرد دخول الطبقة المتوسطة في االقتصادات الناشئة بدقة. وفي دراستهما بعنوان "ما هي الطبقة المتوسطة من 
الطبقات المتوسطة حول العالم"؟ وجد بانيرجي ودوفلو أن الذي يحدد الطبقات المتوسطة في المقام األول هو وجود وظائف 
بأن الطبقات المتوسطة تحمل معها "رأسماليين على  النقيض من االفتراض الذي يقول  مستقرة وذات أجور جيدة. وعلى 
قائمة االنتظار"، وجدا أن كون المرء فرد من أفراد الطبقة المتوسطة ال يعني بالضرورة اتسامه "بروح الريادة في األعمال". ويقال 
أن التمييز األساسي بين الطبقة المتوسطة والفقراء يكمن في من يعملون لصالحها وعلى أي شروط. فعلى سبيل المثال، 
 Pew Research مركز  نظر  تقاعد.  وإعانات  صحية  بمزايا  تتميز  برواتب  وظائف  ذات  األرجح  على  المتوسطة  الطبقات  تكون 
)Center )2009 في قيم الطبقات المتوسطة في 13 بلًدا متوسط الدخل حول العالم، وتوّصل إلى نتائج مهمة وإن كانت 
ليست نهائية. عند المقارنة بين أفراد الطبقة المتوسطة وبين الفقراء، تبين أن أفراد الطبقة المتوسطة يولون أهمية أكبر 
الدين أقل محورية في حياتهم، ويحملون قيًما اجتماعية أكثر حرية،  أن  الفردية، ويرون  الديموقراطية والحريات  للمؤسسات 
ويعبرون عن اهتمام أكبر بالبيئة. كانت االختالفات الملحوظة في قيم الطبقات المتوسطة واألدنى شائعة على نحو خاص في 
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تشيلي وروسيا وبلغاريا وجنوب إفريقيا. ومع ذلك، لوحظت اختالفات أقل بمقدار كبير في أربعة بلدان من بين البلدان الخمسة 
األفقر التي وردت في التحليل، وهي: البرازيل والهند ومصر وأوكرانيا. 

الطبقة  المستقبلية في قيم  "العالمية"  االتجاهات  استنتاج  الضوء على صعوبات  Pew االستقصائية  دراسة مركز  تُلقي 
المتوسطة الجديدة. ففي عام 2030، ستبقى الطبقة المتوسطة "الجديدة" أفقر وأقل تعليًما من الطبقتين المتوسطتين 
في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويختلف مدى تأييدها للقيم الديموقراطية وقيم التعبير عن الذات اختالًفا كبيرًا بين البلدان في 
المستقبل. وعلى الرغم من أن الطبقة المتوسطة قد تدعم اإلصالح السياسي في بعض الحاالت، فمن المحتمل أيًضا أن 
تُجسد القيم الُمحافظة التي تسعى إلى الحفاظ على وضعهم االجتماعي. شهدت الصين والهند نموًا اقتصاديًا سريًعا 
في ظل األنظمة السياسية المختلفة جًدا، وثمة إشارة طفيفة إلى أن قيم هذه الطبقتين المتوسطتين في طريقهما إلى 
التقارب. يشير بعض الخبراء إلى أن زيادة االستقطاب في القيم قد يكون أبطأ تطورًا حول قضايا معينة ومحددة. فعلى سبيل 
المثال، يبدو أن بعض الطبقات المتوسطة األحدث )على سبيل المثال في أمريكا الالتينية( تدعم النُهج متعددة الجوانب في 
التعامل مع القضايا العالمية وأن تأييد التعاون الدولي السلمي كان سمة الطبقات المتوسطة األقدم في أوروبا وما وراءها. 
ومع ذلك، يبدو أن انسحاق تلك الطبقات المتوسطة يحدث مع تزايد الشك في أوروبا وظهور الحركات السياسية القومية 
واالنعزالية من اليونان إلى المملكة المتحدة. وهذا األمر ربما يفرض تحديًا مستقبليًا على االتحاد األوروبي في ضوء التعامل 

مع البلدان التي بها مستويات مختلفة من االلتزام بمعالجة القضايا العالمية.

التي سيكون لها  المثال، ليست قيم الطبقات المتوسطة  القيم والسلوكيات المعلنة. فعلى سبيل  وثمة تمييز آخر بين 
التأثير األكبر في الجانب البيئي ولكن سيكون التأثير للسلوكيات التي تظهرها، وتلك نقطة يُفتقد فيها إلى دليل توجيهي. 
وبالنظر إلى سلوك المستهلكين على نطاق أوسع، يشير عدد من الدراسات إلى أن العالقة بين التفضيالت والدخل أبعد بكثير 

.)2010 )van Ittersum( 2010، وفان إتيرسم )Peattie( 2011، وبيتي )de Mooij( عن الوضوح )دو مويج

تعتبر العالقة بين التفاوت والقيم من األمور غير المعروفة أيًضا. وقد استنتجت دراسة أجريت مؤخرًا أن التفاوت في الدخول 
التفاوت  بأن  تفيد  تقارير  وردت  ذلك  ومع   .)2011  )Corneo( )كورنيو  القيم  تغير  مع  تجريبية  عالقة  أي  إلى  يفتقد  اإلجمالية 
يساهم في إثارة التطرف والقالقل السياسية )وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة 2010( ويؤدي إلى حدوث انقسامات بين عناصر 
المجتمع. وعلى الجانب اآلخر، أشار خبراء من تمرين دلفي إلى "عدم وجود عالقة أو جود عالقة طفيفة بين التفاوت واالضطراب 
السياسي"، وذلك باالعتماد بشكل أكبر على ما إذا كانت "مشاعر االستياء الكامنة يمكن نقلها إلى احتجاج واضح". ووفًقا 
لما أورده أحد المشاركين في دلفي، فمن غير المحتمل أن ينشأ االضطراب االجتماعي نتيجة لزيادة التفاوت، ولكن ينشأ بدالً 

من ذلك "عندما تعاني الطبقات المتوسطة من استمرار العجز عن تلبية الطموحات".

من المقبول أن تنشأ الرغبة العارمة في التغيير داخل المجتمعات غير المتساوية، وربما تعزز القيم الديموقراطية التي تبرزها 
الطبقة المتوسطة بعضها بعًضا، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المضي قدًما في جدول أعمال تقدمي مستقر في بعض 
البلدان. ومع ذلك تعتبر تأثيرات التفاوت بعيدة كل البعد عن التأكيد. فقد تثير احتجاًجا لم تُلَب طلباته واستمرار حالة عدم 
االستقرار، بناًء على رد فعل الحكومة. أشار تمرين دلفي إلى احتمالية مرتفعة نسبيًا بوجود مستويات تفاوت عالية ومستدامة 
تؤدي إلى حدوث احتجاج سياسي بنسبة أعلى في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على مدار 15 سنة القادمة، على الرغم 
من أن الخبراء لم يقدموا تقديرًا الحتمالية هذه الظاهرة. وفي ضوء األزمة االقتصادية، يجب أن تكون الدول األعضاء متنبهة 
لهذه االحتمالية. علَّق األشخاص الذين أُجريت معهم لقاءات على ظهور الحركات الشعبوية في وقت تكون فيه األنظمة 

الديموقراطية االجتماعية مقوضة واالفتقار إلى القيادة السياسية في بعض البلدان األوروبية.

تخلق درجة رضا الطبقة المتوسطة الجديدة أو سعادتها دافًعا آخر وراء نطاق الشك. هل سيكون من الصعب التنبؤ باتباع 
الطبقة المتوسطة "مفارقة إيسترلين" محل الجدل )إيسترلين )Easterlin( 2004(، التي يميل مستوى الرضا عن الحياة من 

خاللها إلى االرتباط عكسيًا مع نمو إجمالي الناتج المحلي أو التأثير على االستقرار السياسي أو حتى أنماط االستهالك.
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القيم  تعزيز  في  إيجابي  تأثير  له  سيكون  العالمية  المتوسطة  الطبقة  صعود  بأن  القائلة  النظر  وجهة  الدليل  يعارض  ال 
الديموقراطية واإلصالح السياسي في االقتصادات الناشئة. ومع ذلك ال يوجد دليل أيًضا على تقدم هذا التأكيد بثقة، مع كون 
الكثير من الحوار حول المسألة ال يزال نظريًا في طبيعته. أّكد األشخاص الذين أُجريت معهم لقاءات أن الرابط بين التطورات 
بشأن  دلفي  تمرين  من  المستخلصة  الخبراء  آراء  تقود  قد  وبالمثل،  كبير".  "افتراض  المتوسطة  والطبقة  الديموقراطية 
زيادة الدعم العام لإلصالح السياسي  احتمالية نمو الطبقة المتوسطة في االقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 

الموجه ديموقراطيًا الذي كان منقسًما وغير حاسم. 

ال يمكن الجزم بوضوح بشأن الشكل الذي سيبدو على أفراد الطبقة المتوسطة العالمية - من حيث مقدار ما سيستهلكونه 
وما يؤمنون به وكيفية تصرفهم - على النقيض من حقيقة أنهم سيكونون أكثر عددًا. 
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مصفوفة االتجاهات الرئيسية في الطبقة المتوسطة

 قاعدة األدلةالمؤشراتالدوافعاالتجاه
)/+++/++/+/0(

النتائج بالنسبة لالتحاد األوروبياألفق الزمني

انخفاض التفاوت بين البلدان 
)يشمل هبوط معدالت الفقر(

تسارع النمو االقتصادي في 
الكثير من االقتصادات منخفضة 

ومتوسطة الدخل

الصدمات الخارجية مثل المناخ 
والكوارث الطبيعية والصراع الدولي

نصيب الفرد من إجمالي 
الناتج المحلي، ومؤشر 
جيني، ومعدالت الفقر

المدى القصير )5 إلى +++
10 أعوام(

معايير الحوكمة في بعض البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل، والتجارة الدولية والتنافسية العالمية بين شركات 

االتحاد األوروبي

االتحاد األوروبي، تحويل تركيز أهداف االتحاد األوروبي 
وسياساته في التنمية

متوسط

"صعود الطبقة المتوسطة 
العالمية الجديدة"

نمو الطبقة المتوسطة في آسيا 
نتيجة للنمو االقتصادي والتوجه 

إلى الحياة الحضرية والحصول على 
أعلى مستوى من التعليم وتوفير 

وظائف ثابتة وآمنة

متوسط مستويات الدخل 
للعيش في اليوم، والقدرة 

االستهالكية للطبقة 
المتوسطة

المدى القصير ++
والمتوسط حتى عام 

2030

فّخ الدخل المتوسط في عدد من االقتصادات الناشئة، 
وندرة الموارد العالمية والمخاطر المحدقة بأمان الطعام 

والطاقة، وخطر انحدار الطبقة المتوسطة غير المستقرة 
إلى دائرة الفقر، وزيادة الوفاء بمطالب الطبقة المتوسطة 
الجديدة محليًا )محدودية فرص التصدير لالتحاد األوروبي(

متوسط

انخفاض مستوى الطبقة 
المتوسطة "المستقرة" في 

االقتصادات مرتفعة الدخل

التركيبات السكانية االجتماعية 
واالبتكارات التكنولوجية وتراجع 

قطاع التصنيع واألزمة االقتصادية

مستويات الدخل المتوسط 
المتاح في اليوم، والقدرة 

االستهالكية للطبقة 
المتوسطة

المدى القصير +++
والمتوسط حتى عام 

2030

تكرار حدوث األزمات المالية العالمية / اندماج الموارد 
المالية العامة وانعدام األمان الوظيفي ونوعية 

الديموقراطية والضغط على شبكات األمان االجتماعي

متوسط 

زيادة التفاوت الفردي داخل 
البلدان

العولمة واالبتكار التقني والتوجه 
نحو المزايا المعتمدة على المهارات 

في سوق العمل والتفاوتات في 
الدخول -االختالفات في األجور 

الحقيقية واالقتصاد غير الرسمي

مؤشر جيني ومعدالت 
الفقر ومستويات الدخل 

)زيادة نسبة الدخل بين 
الشريحة الُعشرية األعلى(

المدى القصير ++
والمتوسط )االستقرار 

على المدى البعيد(

االنخفاض المحتمل في الترابط االجتماعي والعوائق التي 
تواجه التكامل االجتماعي والتأثيرات الصحية السلبية 

واستدامة حالة الرفاه

منخفض

تغير القيمة من خالل نمو 
الطبقة المتوسطة

النمو االقتصادي / حاجة أقل للقلق 
بشأن سبل العيش المستدامة 

ومستويات تعليم أعلى

القيم الديموقراطية 
وقيم "التعبير عن الذات" 
)دراسة القيمة العالمية 
االستقصائية( والحريات 

الفردية

المدى القصير +
والمتوسط

خطر إثارة االضطراب واالحتجاج االجتماعي، والفساد، 
واإلصالح الديموقراطي 
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