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خرده فروشی در کشورهای در حال توسعه
موسسه کرنی  ،هر ساله  03کشور در حال توسعه را از حیث موقعیت آنها برای سرمایهگذاری در زمینه خردهفروشی بر
اساس شاخص توسعه خردهفروشی جهانی (  )GRDIرتبهبندی میکند.
این شاخص بر مبنای چهار متغیر که هر کدام دارای وزن  2درصدی هستند،

طی  51سال اخیر ،خرده فروشی

اندازهگیری میشود و هر یک از این متغیرها نیز دارای مولفه هایی هستند.

در کشورهای در حال توسعه رشد

چهار متغیر مورد بررسی در گزارش شامل :جذابیت بازار ،ریسک کشوری و

قابل مالحظه ای داشته است.

تجاری ،اشباع بودن بازار و فشار زمان می باشند.

رشد  15درصدی جمعیت در حال

در گزارش شاخص  GRDIسال  3 2کشور چین در جایگاه اول قرار دارد و

توسعه جهان در کنار رشد 013

پس از آن هند ،مالزی در جایگاه دوم تا سوم قرار گرفته اند .در این گزارش

درصدی فروش خرده فروشی ها

به بررسی وضعیت شاخص در کشورهای منتخب هند ،ویتنام ،فیلیپین ،ترکیه،

در بازارهای در حال توسعه

امارات و عربستان نیز پرداخته شده است.

بیش از نیمی از فروش خرده

شاخص  GRDIآخرین بار در سال

 3برای ایران محاسبه شده است که

فروشی جهان در اختیار کشورهای
در حال توسعه

ایران با امتیاز  0.90در رتبه  .قرار داشت.
معرفی شاخص GRDI

موسسه مشاوره کرنی از سال  33تا کنون به انتشار شاخص توسعه خرده فروشی جهانی پرداخته است .این شااخص ،هار
ساله  03کشور در حال توسعه را از حیث موقعیت آنها برای سرمایهگذاری در زمینه خردهفروشی رتباهبنادی مایکناد .ایان
شاخص با بهرهگیری از  3متغیر خاص خرده فروشی و اقتصاد کالن ،نه تنها به بررسی موفقترین بازارهاای کناونی مای-
پردازد؛ بلکه بازارهایی با پتانسیل باال برای آینده را نیز شناسایی میکند.
گزارش ساالنه شاخص توسعه خرده فروشی جهانی 03 ،کشور در حال توسعه را در مقیاس  3تا  33رتبهبندی میکند .این
کشورها از میان  33کشور در حال توسعه بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدهاند.
0
 ریسک کشور :امتیاز بیشتر از  02در نمره ریسک کشوری موسسه پول اروپایی () Euromoney
 اندازه جمعیت 2 :میلیون نفر یا بیشتر
 ثروت :تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از  0333دالر (آستانه تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهایی با بیش
از  02میلیون نفر جمعیت به دلیل فرصت بازار انعطاف پذیرتر است) 
Kearney
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این موسسه یکی از منابع اطالعاتی معتبر برای تعدادی از بازارها به خصوص بازار سرمایه در جهان است.



1
2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

رقم اعالم شده برای ریسک ایران توسط موسسه  Euromoneyبرای سال
و در ارزیابی سالهای بعد منظور نشده است.
همانطور که گفته شد این شاخص بر اساس  4متغیر که هر کدام دارای وزن  2درصدی هستند ،اندازهگیری میشود .هر
یک از این متغیرها نیز دارای مولفه هایی هستند که در ادامه توضیح داده شده اند .ارقام درون پرانتزها مشخص کننده
ضریب اهمیت هر متغیر است.
 3برابر با  0 93است که کمتر از  02بوده

-5جذابیت بازار ( 11درصد)









سرانه فروش خرده فروشی ( 43درصد) :بر اساس کل فروش سالیانه شرکت های خرده فروشی (بدون احتساب
مالیات) می باشد .نمره صفر نشان دهنده بازار خرده فروشی توسعه نیافته و نمره  33نشان دهنده بازار خرده
فروشی بالغ است.
جمعیت ( 3درصد) :نمره صفر نشان دهنده کشوری نسبتاً کوچک با فرصت های رشد محدود است.
جمعیت شهری ( درصد) :نمره صفر نشان دهنده یک کشور با جمعیت عمدتاً روستایی و نمره  33حاکی از
کشوری با جمعیت عمدتاً شهری است.
کارایی کسب و کار ( 3درصد) :پارامترهایی نظیر اثربخشی دولت ،بار قانون و مقررات ،سهولت کسب و کار و
کیفیت زیرساختها را شامل میشود .نمره صفر نشان دهنده ناکارآمدی و نمره  33نشان دهنده کسب و کار بسیار
کارآمد است .
تعداد شهرهای بزرگ ( 3درصد) :نمره صفر نشان دهنده اینست که تمام شهرهای کشور کمتر از یک میلیون سکنه
دارد و نمره  33حاکی از اینست که تعداد قابل توجهی از شهرها بزرگ و دارای بیش از میلیون سکنه هستند.

-1ریسک کشوری و تجاری ( 11درصد)

 ریسک کشوری ( 33درصد) :ریسک سیاسی ،کارایی اقتصادی ،شاخص های بدهی ،رتبه بندی اعتباری و دسترسی
به منابع بانکی از جمله متغیرهایی هستند که در ارتباط با ریسک کشوری بررسی می شوند .امتیاز باالتر به معنای
ریسک شکست پایین تر است.
 ریسک تجاری ( 3درصد) :مربوط به هزینه های تروریسم ،جنایت ،خشونت و فساد می باشد .امتیاز باالتر به معنای
خطر پایین تر انجام کسب و کار است.

-0اشباع بودن بازار ( 11درصد)

 سهم از خرده فروشی مدرن ( 03درصد) :نمره صفر نشان دهنده سهم بزرگی از فروش های خرده فروشی در فرمت
مدرن در حدود متوسط اروپای غربی  33مترمربع به ازای هر  333سکنه است .فرمت مدرن شامل هایپرمارکت
ها ،سوپرمارکتها ،ارزان فروشان ،فروشگاههای رفاه ،فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای چند قسمتی ،باشگاه-
های انبار کاال می شود.
 تعداد خرده فروشان بین المللی ( 03درصد) :در مورد کشورهای بررسی شده در حدود  033خرده فروش تحلیل شده
اند .کشورهای دارای بیشترین تعداد خرده فروشان ،امتیاز کمتری کسب می کنند.
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 سرانه فضای تجاری خرده فروشی مدرن برای ساکنان مناطق شهری ( 3درصد) :نمره صفر نشان می دهد که
کشور در رتبه بندی سرانه فضای تجاری خرده فروشی مدرن در جایگاه باالتری قرار می گیرد .سرانه فضای تجاری
خرده فروشی مدرن در اروپای غربی برای هر  333نفر حدود  33متر مربع می باشد.
 سهم بازار از فروشندگان (خرده فروشان) پیشرو ( 3درصد) :نمره صفر حاکی از وجود یک بازار بسیار متمرکز با 2
رقیب برتر (محلی و بینالمللی) است که بیش از  2درصد بازار خرده فروشی مواد غذایی را دربرمیگیرند .نمره 33
نشاندهنده یک بازار پراکنده است.
-4فشار زمان ( 11درصد)

 این شاخص برپایه اطالعات سالهای  3 0- 3 2نرخ رشد فروش خرده فروشی مدرن موزون شده براساس خرده
فروشی مدرن اقتصادهای عمده توسعه یافته و فضای خرده فروشی مدرن موزون شده بر اساس سطح فروش خرده
فروشی مدرن جدیدا ایجادشده ،اندازه گیری شده است .نمره  33نشاندهنده وجود بخش خرده فروشی به سرعت
در حال رشد است که موید فشار زمانی باالتر برای ورود یا توسعه در بازار برای دست یابی به رشد می باشد.



شاخص توسعه خرده فروشی جهانی 1352
شاخص توسعه خرده فروشی جهانی ) (GRDIبازتاب کشمکش بین بسیاری از بازارهایی را که با تغییرات اقتصادی و وقایع
سیاسی مواجه هستند ،بوده و مناطقی را که فرصت های بلندمدت دارند ،معرفی می کند.
در این گزارش  4مورد از  2کشور برتر ،در آسیا قرار دارند .چین با وجود چالش های اقتصادی دنباله دار و تحاوالت خاود،
باالترین رتبه را کسب کرده است .پتانسیل باالی بازار هند ،رشد سریع و بهبود سهولت انجام کسب و کار ،این کشاور را در
جایگاه دوم قرار داده است .در دنباله این طیف مناطقی وجود دارند که خرده فروشی آنها از کشمکش ها آسیب دیده اسات.
آمریکای التین با نا آرامی های سیاسی و تضعیف اقتصادی دست و پنجه نرم می کند .روسیه هنوز تحت تحریم های باین
المللی و بحران مالی عمیق قرار دارد .خاورمیانه نیز در حال تطبیق خود با نفت ارزان قیمت و تنش های منطقاه ای ماداوم
است.
آفریقا یکی از مناطق برجسته شاخص خرده فروشی است .سه کشور شمال آفریقا ،به همراه مصر که در جایگاه  03ام قارار
دارد ،در بین  03کشور برتر قرار گرفته اند زیرا ریسک کشوری مصر به آرامی کاهش می یابد .،ضمناً ،در کشورهای جنوب
صحرای آفریقا شش کشور در رتبه بندی قرار دارند که هنوز هم پتانسیل های بالاستفاده زیادی از این مناطق را مانعکس
می دهد.
همانطور که در جدول نشان داده شده در رابطه با شاخص  GRDIسال  ، 3 2کشور چین با نمره  5 92بیشترین نماره
شاخص را در بین  03کشور مورد بررسی کسب کرده است .بیشترین نمره کشور چاین مرباوط باه شااخص انادازه باازار و
کمترین نمره مربوط به اشباع بازار بوده است .پس از چین ،کشور هند با اختالف کمی نسبت به چین ،نماره 5در شااخص
 GRDIرا کسب کرده است و در جایگاه دوم قرار گرفته است .کشور هند در شاخص زمان ،حداکثر نمره یعنی عدد  33را
کسب کرده است و پائین ترین نمره هند مربوط به شاخص اندازه بازار بوده است .کشاور ماالزی نیاز کاه باا نماره  2.92از
- Global Retail Development Index
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 در جایگاه سوم قرار گرفته است دارای مزیت ریسک کشوری بوده است و باالترین نمره را در این شاخصGRDI شاخص
.کسب کرده است
1352 ) در کشورهای برتر رتبه بندی در سالGRDI(  شاخص توسعه خرده فروشی جهانی-5 جدول
خرده فروشی ملی
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  موسسه مشاوره کرنی:منبع

 = جذابیت باال33  صفر= جذابیت کم-2
 = ریسک کم33  صفر= ریسک باال-2
 = اشباع نشده33
 صفر= اشباع شده-5
 = دارای فشار زمانی برای ورود33  صفر= بدون فشار زمانی-3
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در ادامه این گزارش وضعیت شاخص در کشورهای منتخب هند ،ویتنام ،فیلیپین ،ترکیه ،امارات و عربستان به تفصیل ماورد
بررسی قرار گرفته و به نقاط قوت و ضعف هریک از کشورها پرداخته می شود.
شاخص خرده فروشی جهانی هر ساله به منظور سرمایه گذاری در خرده فروشی متشکل بازارهای در حاال توساعه ،پنجاره
فرصت را معرفی می کند .این مفهوم بر پایه این نگرش است که بازارها مادامی که بالغ می شوند ،از چهاار مرحلاه توساعه
خرده فروشی (ورود ،اوج ،بلوغ و خروج) عبور می کنند که فرآیندی است که بطور معماول  3تاا  2ساال باه طاول مای
انجامد .شکل نشان می دهد که چگونه بازارها به سمت اوج جذابیت خود حرکت می کنند در حالی که سایرین باه بلاوغ
خرده فروشی نزدیک می شوند .این نمودار در سال  3 2به خروج شیلی و مکزیک اشاره دارد که محیط خرده فروشی آنها
در حال حاضر بسیار رقابتی و فضای خرده فروشی آن مدرن است و بطور متوسط فضایی معادل  33متر مربع در جهان به
ازای هرنفر ایجاد کرده است.
شکل -5پنجره فرصت شاخص GRDI
بلوغ

خروج

اوج
مکزیک ()1339

برزیل ()1350

ورود
پرو ()1351
ویتنام(

چین ()1352
هند ( )1351هند ()1339
روسیه ()1352
آفریقای جنوبی ()1351

ترکیه ()1352

امارات ()1352

)1352
روسیه
()1330

چین ()1330
هند ()1330
مصر ()1352
برزیل

مکزیک ()1352

مکزیک ()1330

()1331
شیلی ( )599
نیجریه ()1354

شیلی ()1352
مجارستان ()1355

روسیه ()5991
پرو ()1331

مجارستان ()5991
لهستان

لهستان

()1331

مصرف کنندگان بیشتر از خرده
فروشی مدرن استفاده می کنند.

هزینه مصرف کنندگان به طور

(غیرضروری) باال است .رقابت

است .حفظ امالک و مستغالت

بین خرده فروشان محلی و

مطلوب سخت تر شده است.

خارجی شدید است .امالک و

رقابت های محلی پیچیده تر

مستغالت گران و به آسانی قابل

شده است.

دسترس نمی باشد.

منبع :موسسه مشاوره کرنی 

حال توسعه هستند .امالک و
مستغالت مقرون به صرفه و در
دسترس هستند.

معموال سازمانی ،اما با تمرکز بر

سازمانی ،به عنوان نمونه؛ از

گروه دو خرده فروشان برتر و 0

طریق فروشگاه هایی که

شهر

مستقیما اداره میشوند

تغییر وضعیت تعادلی از سمت
نیروهای خارجی به سمت
کارکنان داخلی

در حال کاهش محدودیتهاست.

سرمایه گذاری کمتر در خرده
فروشی های محلی

ترکیبی از استخدام نیروهای

شناسایی نیروی کار ماهر داخلی

مستعد داخلی و خارجی

برای پست های مدیریتی



نیروی کار

داخلی

فروشگاه های خرده فروشی در

فرمتهای سازمان یافته دارند .دولت

استراتژی

عمدتاً استفاده از کارکنان

برندهای جهانی هستند .مناطق

مصرف کنندگان تمایل به کشف

وضعیت ورود

ادغام

های سازمان یافته تر و

طبقه متوسط در حال رشد است.

شرح

هزینه های اختیاری

قابل مالحظه ای گسترش یافته

مصرف کنندگان به دنبال فرمت

()5993
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هند :گشودن هرچه بیشتر درهای خود به روی FDI
جمعیت 5305 :میلیارد نفر
کل فروش خرده فروشی 5335 :تریلیون دالر
نرخ رشد فروش ترکیبی ساالنه خرده فروشی ) 3 : (CAGRدرصد

رشد تولید ناخالص داخلی  ،بهبود سهولت کسب و کار و شفافیت بیشتر در رابطه با سرمایه گذاری مساتقیم خاارجی )(FDI

هند را در جایگاه دوم از لحاظ شاخص خرده فروشی جهانی قرار داده است .هند اکنون سریع ترین رشد در بین اقتصادهای
بزرگ را دارد و از چین سبقت گرفته است.
تقاضای خرده فروشی بطور فزاینده ای به واسطه شهرنشینی -گسترش طبقه متوسط -و ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار
تقویت شده است .هند همچنان بعنوان یک بازار پیچیده و چالش برانگیز برای خرده فروشان باقی مانده است و جایی است
که در آن درک تحوالت ایالت ها مهم است (در طول تاریخ . ،ایالت در هند قدرت انتخاب در مورد انجام اصاالحات

FDI

داشته اند) و جایی است که در آن تنگناهای زیرساختی ازجمله قوانین قدیمی کار ،مقررات پیچیده ،نرخ اصطکاک باالی کار
و فضای محدود خرده فروشی با کیفیت بعنوان معضالت مهم مرتبط با خرده فروشی همچناان پابرجاا هساتند .ولای رتباه
باالی هند بازتاب دهنده خوش بینی باالی خرده فروشان خارجی در بازار

هزار میلیارد دالری و پتانسیل فراوان آن است.

تقاضای خرده فروشی هند به طور فزاینده ای به واسطه شهرنشینی-
گسترش طبقه متوسط -و ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار تقویت شده
است.

تحت رهبری  Narendraچند قانون مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه خرده فروشی تک برنادی 3تنظایم شاده
است .بطور مثال شرکت هایی که با تکنولوژی های مدرن  سروکار دارند ،دیگر مجبور به حداقل  03درصد تاامین ماالی
محلی نیستند .این موضوع احتماال شرکت هایی همچون  Appleو  Xiaomiرا تشویق می کند تا در آینده نزدیک ،شاعب
فروشگاهی افتتاح کنند .ضمناً ،حزب بهاراتیا جاناتا در هند قانونی ابقا کرده که اجازه  2درصد سارمایه گاذاری مساتقیم
خارجی در خرده فروشی چند برندی را می دهد و مادامی که منابع غذایی در هند وجود دارد و تولید می شود ،سرمایه گذاری
مستقیم خارجی در خرده فروشی مواد غذایی فرآوری شده چندبرندی افتتاح شود .همچنین در تجارت الکترونیک نیز دولات
- Compound Annual Growth Rate
- single-brand

9

10

- cutting-edge technology

حزب ملی گرا در هند ()BJP
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اجازه  33درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای اینترنتی با تعیین ساطح محادوده مشخصای در باازار را داده
است .انتظار می رود وضع این قوانین در مجموع میزان ورود به بازار آنالین را افزایش دهد اگرچه ممکن است مشکالتی را
برایفلیپ کارت  0و آمازون 4بوجود آورد .
با نفوذ اینترنت و گوشی های هوشمند از اواخر سال  ، 3 2رشد تجارت الکترونیک نیز شتاب گرفته است تاا هناد بعناوان
دومین بازار بزرگ اینترنت جهان پس از چین قرار گیرد.

ویتنام :شهری مبتنی بر بازار ،با نرخ ورود باال
جمعیت 91 :میلیون نفر
کل فروش خرده فروشی:

میلیارد دالر

نرخ رشد فروش ترکیبی ساالنه خرده فروشی ) 35 :  (CAGRدرصد

رشد اقتصادی ویتنام موجب رشد چشمگیر خرده فروشی همراه با افزایش منطقه
فروش خرده فروشی شده است.

ویتنام با توجه به بازار اشباع نشده و رشد تولیدناخالص داخلی باال ،جایگااه یاازدهم در  GRDIرا دارد .از ساال  3 0تولیاد
ناخالص داخلی ویتنام ،ساالنه  29درصد رشد داشته است و باالترین رتبه را در بین همتایاان جناوب شارقی خاود کاه در
 GRDIقرار گرفته اند به خود اختصاص داده است.
رشد اقتصادی به واسطه رشد صادرات و افزایش  5درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مزایای جغرافیایی ویتناام و
نیروی کار ارزان قیمت آن موجب رشد قابل توجه

درصدی منطقه خارده فروشای و رشاد  .92درصادی فاروش خارده

فروشی در سال  3 2شده است.
عالوه بر شرکت های  Family mart ،Vingroupژاپن و 7-Elevenبرخی برند های مطرح جهان نیز وارد عمال شاده
اند .بعنوان مثال اپل یک شرکت تابعه در ویتنام افتتاح کرده است که اجازه واردات و توزیع تلفن همراه در بازاری که اکنون
بیش از  23میلیون مشترک تلفن همراه دارد را می دهد .این بازار  .میلیون نفری بطور فزاینده ای تمایل به گوشی های
هوشمند دارد .همچنین انتظار می رود تجارت الکترونیک در ویتنام همراه با گسترش تلفن همراه و رشد خریدهای آنالیان،
رشد یابد و بیشتر رایج شود .کمپین تجارت الکترونیک با عنوان جمعه اینترنتی که  9میلیون بازدیدکننده دارد و نزدیک به
هزار خرده فروش در آن مشارکت دارند نیز از دیگر حرکت های صورت گرفته در زمینه ترویج خرده فروشی آنالین است.

- Flipkart
- Amazon
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فیلیپین :توسعه خرده فروشی مدرن
جمعیت 530 :میلیون نفر
کل فروش خرده فروشی 504 :میلیارد دالر
فروش  CAGRخرده فروشی 031 :درصد

فیلیپین با رشد تولید ناخالص داخلی باال و افزایش فضای خرده فروشی در  GRDIرتبه  2ام را به خود اختصاص داده است.
مادامی که برون سپاری صنعت به رشد اقتصادی فیلیپین کمک می کند ،چشم انداز بلندمدت خارده فروشای ایان کشاور،
مثبت خواهد بود.
انتظار می رود که خرده فروشی یک پنجم از تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال  3 2را تشکیل دهد .شایان ذکر است
که میزان فروش خرده فروشی مدرن این کشور در سال  3 2حدود  0درصد رشد داشته است.
با رشد سریع بازارهای فیلیپین و برنامه های توسعه ای از سوی بازیگران محلی
و منطقه ای ،بازار رقابت در فیلیپین گرم است.

ترکیه :چالش های موجود و پتانسیل های آتی
جمعیت:

میلیون نفر

کل فروش خرده فروشی 415 :میلیارد دالر
فروش  CAGRخرده فروشی -931 :درصد

با کمک سرمایه گذاری های زیربنایی و نوآوری های دولت ،رشد اقتصادی  09.درصدی در سال  3 2محقق شاده ولای
رشد محدود درآمد قابل تصرف ، 2چالش هایی ایجاد کرده است .به هر حال جایگاه ششمی بازار خرده فروشی ترکیه با رشد
قوی و پتانسیل های بهره برداری نشده ،با این تصور که ایجاد بازار هنوز تحت سلطه خرده فروشان است ،جذاب باقی مانده
است.
افزایش جمعیت جوان ،رشد شهرنشینی و افزایش مخارج مصرفی موجب رشد خرده فروشی شده است .با ایان حاال هناوز
چالشهای زیادی وجود دارد .بدهی وام ها و وثایق و افزایش بیکاری می توانددرآمد قابل تصرف را کااهش دهاد .نگرانای
های امنیتی شهرهای بزرگ موجب افت

میلیارد دالری گردشگری و نامطلوب شدن چشم انداز کوتاه مادت باازار شاده

است.
-disposable income
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نرخ های مالیاتی باالی واردات و کاهش ارزش پول ،فشار مضاعفی بر خرده فروشی اعمال کرده است و موجب شده اسات
بعواملی همچون  Lasenza، Habitate،Promodو ...بجای تالش برای رقابت در برابر عوامل داخلی ،عقب نشینی کنند.
فروشندگان سنتی حدود از درآمد خرده فروشی را به خود اختصاص داده اند ،فضای خرده فروشی گساترده شاده اسات و
انتظار می رود اثر زنجیره ای ،خرده فروشی مدرن را توسعه دهد.
 3مرکز خرید در سال  3 2در ترکیه افتتاح شده که در کل کشور به  023مورد رسیده اسات .حادود  23ماورد از ایان
مراکز خرید در استانبول یعنی در بخش شرقی کشور و در مجاورت تنش های سیاسی خاورمیانه و درآمدی خیلای پااینتر از
سطح انتظار خرده فروشان هستند.
امارات متحده عربی :یک بازار بالغ
جمعیت 53 :میلیون نفر
کل فروش خرده فروشی 29 :میلیارد دالر
فروش  CAGRخرده فروشی :درصد

کاهش گردشگری به امارات متحده و قیمت پائین نفت به عربستان سعودی آسیب وارد کرده است و سرمایه گذاران محتاط
تر نسبت به رشد ،منطقه خلیج را ترک کرده اند.
امارات متحده (هفتمین کشور) یک بازار کامال پویای خرده فروشی طی سالهای اخیر نبوده ولی همچنان یک بازار جذاب و
نسبتا کم ریسک برای خرده فروشان به شمار می رود .با وجود فروش سرانه باالی  5 2.دالری در منطقه ،بازار به شادت
اشباع است و رشد ساالنه فروش خرده فروشی از  3درصد در سال  3 4به  2درصد در سال  3 2کاهش یافته است.
عوامل مخل اقتصاد جهانی به ویژه قیمت پائین نفت و کاهش ارزش یورو ،رشد اقتصادی در آسیا و روسایه را کااهش داده
است و موجب کاهش گردشگری دبی و تغییر ترکیب توریسم شده است.
تعداد مسافران روسی (که شناخته شده برای کاالهای لوکس هستند)  3درصد کاهش یافته است و مانعی بر سرراه خارده
فروشی امارات متحده عربی قرار داده است .ضمناً ،گردشگران چینی به ازای هر مسافر هزینه کمتری می کنند ،اماا تعاداد
آنها افزایش یافته است.
با نزدیک شدن بازار امارات به اشباع ،تنها تعداد اندکی برند جدید وارد شده اند و یا برنامه ای برای ورود به بازار ارائه کارده
اند .اولین فروشگاه اپل در خاورمیانه که در اکتبر گذشته در مرکز خرید امارات افتتاح شده بود ،بزرگتارین فروشاگاه اپال در
دنیاست که حدود  3هزار مترمربع برآورد می شود.
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عربستان سعودی :جمعیت ،محرک جذابیت بازار
جمعیت 01 :میلیون نفر
کل فروش خرده فروشی 539 :میلیارد دالر
فروش  CAGRخرده فروشی 134 :درصد

با وجود انقباض  2درصدی در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال  3 2بخاطر افت قیمت نفت ،فروش خرده
فروشی در کشور از سال  3 4حدود  2درصد افزایش یافت که تا حد زیادی بخاطر شرایط مطلوب جمعیتی است.
تقریبا  53درصد از جمعیت عربستان کمتر از  03سال سن دارند و تقاضای مسکن به نوبه خود محرک مخارج بارای لاوازم
منزل ،کاالهای الکتریکی و محصوالت ویژه کودکان است .عربستان سعودی هشتمین کشور در  GRDIاست .خرده فروشان
خارجی به دلیل نگرانی در مورد قیمت پائین نفت بطور فزاینده ای نسبت به سرمایه گذاری ،محتاط هستند که این مساله به
اقتصاد عربستان آسیب رسانده است و یکی از دالیلی است که کشوردرگیر سیاسات هاای تهااجمی بارای تارویج سارمایه
گذاری خارجی و تنوع اقتصادی شده است.
تغییر مقررات اخیر به خرده فروشان تک برندی اجازه داده است تا  33درصد مالکیت خاارجی در خارده فروشای و عماده
فروشی داشته باشند با این امید که عربستان یک مرکز بین المللی برای توزیع ،فروش و صادرات مجدد محصوالت شود .در
حالیکه سرعت اجرای آن بصورت سوال باقی می ماند ولی زمان اجرای آن و شرکت های چندملیتی که باه دنباال فرصات
برای تولیدات محلی هستند ،باید مشخص باشد.
میزان جمعیت عربستان و شهرهای آن با فضای گسترده برای توسعه خرده فروشی ،مزیت های ساختاری ویاژه ای نسابت
به همسایگان  GCCآن می دهد و این کشور را در حال حاضر به یک مقصد محبوب بارای شارکت هاای چناد ملیتای و
گردشگران نسبت به سایر مناطق تبدیل کرده است H&M .فروشگاه های بیشتری در عربستان سعودی نسبت به اماارات
دارد .همچنین تجارت الکترونیک در سال  3 2حدود  02درصد رشد داشته است ولی اندازه مطلق بازار پائین مانده اسات.
رشد آینده اینترنت نیز منوط به پذیرش افزایش پرداخت های کارت های اعتباری ،بهبود خدمات و تقویت زیرسااخت هاای
توزیع است.


با توجه به بهبود نسبی موقعیت ایران در بین کشورهای جهان و ارتقاء رتبه اعتباری ایران در گزارش سازمان
 ، OECDافزودن مجدد ایران به فهرست کشورهای مورد بررسی در این گزارش به ارائه تصوویری از بوازار
خرده فروشی ایران به سرمایه گذاران جهان کمک خواهد نمود.
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