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بازارهای جذاب جهان برای خردهفروشان
(بر اساس گزارش موسسه کرنی)1
«موسسه کرنی» هر ساله طی گزارشی 03 ،کشور جهان را براساس «شاخص توسعه خردهفروشی جهانی ،» GRDI2،با
امتیازی بین صفر تا  ،033رتبهبندی میکند .شاخص توسعه خردهفروشی جهانی از سال  2332تاکنون راهنمای سرمایهگذاری
خردهفروشی بوده است .گزارش های ساالنه این شاخص 03 ،کشور درحال توسعه برتر برای سرمایهگذاری خرده فروشی را
رده بندی ،بازارهایی که تاکنون جذاب نبوده را شناسایی و همچنین پتانسیلهای آینده را نیز ارائه میکند.
بر اساس این شاخص ،هر اندازه رتبه یک کشور باالتر باشد ،پتانسیل بیشتری برای ورود به بازار خرده فروشی آن کشور وجود
دارد.
کشورها از بین  233ملیت و بر اساس سه معیار زیر انتخاب شدهاند:0
ریسک کشوری :باالتر از  03در نمره ریسک کشوری یورومانی
اندازه جمعیت :باالتر از پنج میلیون نفر
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ثروت :سرانه تولید ناخالص داخلی باالتر از  0333دالر
امتیازها براساس چهار متغیر که هر کدام دارای وزن  23درصدی هستند اندازهگیری شده است:
ریسک کسبوکار و کشوری ( 52درصد)

 ریسک کشوری ( 03درصد) :ریسک سیاسی ،عملکرد اقتصادی ،شاخصهای بدهی ،رتبهبندی اعتباری و دسترسی
به منابع بانکی از جمله متغیرهایی هستند که در ارتباط با ریسک کشوری بررسی میشوند .امتیاز باالتر به معنای
ریسک شکست پایینتر است.
 ریسک تجاری ( 23درصد) :مربوط به هزینههای تروریسم ،جنایت ،خشونت و فساد است .امتیاز باالتر به معنای
ریسک پایینتر انجام کسبوکار است.
Kearney
Global Retail Development Index

1
2

 3با توجه به معیارهای انتخاب ،کشور ایران نیز می تواند در فهرست  03کشور منتخب قرار داشته باشد .بعد از وضع تحریم ها ،ایران از فهرست
مذکور حذف شده است .با توجه به رفع نسبی محدودیت های تحریمها و موفقیت های حاصل شده در این خصوص ،ایجاد هماهنگی الزم برای
منظور نمودن مجدد ایران در فهرست مذکور به لحاظ تاثیر مثبت آن بر جذب سرمایه گذاران خارجی مفید خواهد بود.
Euromoney’s country risk score
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جدابیت بازار ( 52درصد)

 سرانه فروش خردهفروشی ( 43درصد) :بر اساس کل فروش سالیانه شرکتهای خرده فروشی (بدون احتساب مالیات)
است .نمره صفر نشان دهنده بازار خرده فروشی توسعه نیافته و نمره  033نشان دهنده بازار خرده فروشی بالغ است.
 جمعیت ( 23درصد) :نمره صفر نشان دهنده کشوری نسبتاً کوچک با فرصتهای رشد محدود است.
 جمعیت شهری ( 03درصد) :نمره صفر نشاندهنده یک کشور با جمعیت عمدتاً روستایی و نمره  033نشان از کشوری
با جمعیت عمدتاً شهری دارد.
 تعداد شهرهای بزرگ ( 03درصد) :نمره صفر نشاندهنده این است که تمام شهرهای کشور کمتر از یک میلیون
سکنه دارد و نمره  033حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از شهرهای بزرگ دارای بیش از میلیون سکنه
هستند.
 کارایی کسب و کار ( 23درصد) :پارامترهایی نظیر اثربخشی دولت ،بار قانون و مقررات ،سهولت کسبوکار و کیفیت
زیرساختها را شامل میشود .نمره صفر نشان دهنده ناکارآمدی و نمره  033نشان دهنده کسبوکار بسیار کارآمد
است.
اشباع بودن بازار ( 52درصد)

 سهم از خرده فروشی مدرن ( 03درصد) :نمره صفر نشان دهنده سهم بزرگی از فروشهای خرده فروشی در فرمت
مدرن در حدود متوسط اروپای غربی  233مترمربع به ازای هر  0333سکنه است .فرمت مدرن شامل هایپرمارکتها،
سوپرمارکتها ،ارزان فروشان ،فروشگاههای رفاه ،فروشگاههای زنجیرهای ،فروشگاههای چند قسمتی ،باشگاههای
انبار کاال می شود.
 تعداد خرده فروشان بینالمللی ( 03درصد) :در مورد کشورهای بررسی شده حدود  033خرده فروش تحلیل شدهاند.
کشورهای دارای بیشترین تعداد خرده فروشان ،امتیاز کمتری کسب میکنند.
 سرانه فضای تجاری خرده فروشی مدرن برای ساکنان مناطق شهری ( 23درصد) :نمره صفر نشان میدهد که کشور
در رتبهبندی سرانه فضای تجاری خردهفروشی مدرن در جایگاه باالتری قرار میگیرد .سرانه فضای تجاری خرده
فروشی مدرن در اروپای غربی برای هر  0333نفر حدود  233متر مربع میباشد.
 سهم بازار از فروشندگان (خرده فروشان) پیشرو ( 23درصد) :نمره صفر حاکی از وجود یک بازار بسیار متمرکز و نمره
 033نشاندهنده یک بازار پراکنده است.
فشار زمانی ( 52درصد):

 این شاخص برپایه اطالعات سالهای  2300 -2303است و توسط نرخ رشد فروش خرده فروشی مدرن موزون
شده براساس خرده فروشی مدرن اقتصادهای عمده توسعه یافته و فضای خرده فروشی مدرن موزون شده براساس
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سطح فروش خرده فروشی مدرن ،اندازه گیری شده است .نمره  033نشاندهنده پیشرفت سریع بخش خرده فروشی
است که موید فشار زمانی باالتر برای ورود یا توسعه در بازار برای دستیابی به رشد میباشد.
چشمانداز خردهفروشی جهان
بر اساس آخرین شاخص توسعه خردهفروشی جهانی ( )GRDIبزرگترین خردهفروشهای جهان با گسترش در بازارهای در
حال توسعه با چالشهای جدیدی مواجه شدهاند .تمایالت ملیگرایانه از سوی بریگزیت ( )Brexit3و آمریکا در وهله اول
نااطمینانیهایی در مورد ورود به بازار جدید ایجاد کردهاست .در عینحال ،افزایش پیچیدگی و موفقیت رقبای محلی و منطقهای،
پرسشها را درباره اینکه برای رقابت موفق در این بازارها چه باید کرد ،افزایش دادهاست.
پیشرفتها در فناوری خردهفروشی و رشد تجارت الکترونیکی نیز الیهای دیگر به این پیچیدگی افزودهاست .اینکه چگونه باید
از طریق تجارت الکترونیکی به بازار ورود پیدا کرد؟ چه چیزی باعث رشد تجارت الکترونیک میشود؟ و چگونه میتوان
استراتژی بازاریابی کانال همهکاره 6را در کشورهایی به وسعت چین و هند توسعه داد؟ این پرسشها نمونههای محدودی از
پرسشهای مطرح شده از سوی خرده فروشان جهان به خصوص در بازارهای نوظهور است.

هند با ایجاد محیط سرمایهگذاری خارجی مطلوبتر ،رشد اقتصادی قوی و رونق باالی مصرف ،جایگاه
اول در شاخص توسعه خرده فروشی جهانی را به خود اختصاص داده است.

یافتههای شاخص توسعه خردهفروشی جهانی
با توجه به گزارش «موسسه کرنی» هند و چین در صدر رده بندی سال  ،2302نسبت به سال  ،2306جایگزین یکدیگر
شدهاند؛ هند با پیشی گرفتن از چین جایگاه «اول» این ردهبندی را از آن خود کردهاست .به لحاظ اندازه و رشد ،آسیا محرک
خرده فروشی جهانی و توسعه برندهای مواد غذایی و آشامیدنی ،محصوالت مراقبتهای شخصی ،پوشاک ،مد و کاالهای
تجملی بوده است .آفریقای شمالی به واسطه «بهار عربی »2روند بازگشت به عقب را خواهد داشت در حالی که منطقه شورای
همکاری خلیج فارس ( )GCC0به خصوص کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی در حال توسعه ایدهها برای
رشد هستند .جنوب صحرای آفریقا به رشد خود ادامه خواهد داد .روسیه و سایر کشورها در  CIS9نیز همچنان در حال مقابله
5خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

 6یک مدل کسب و کار براساس کانال متقابل ( )Omnichannel strategyاست که شرکتها برای افزایش و بهبود ارتباط با مشتری استفاده میکنند.
 7بهار عربی به انقالبها ،خیزشها و اعتراضات در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا از سالهای  ۰۲۰۲گفته میشود که تاکنون ادامه دارد.
Gulf Cooperation Council
Commonwealth of Independent States
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با رشد کندشان هستند.گوشی های تلفن همراه در حال تغییر چهره خرید در بازارهای در حال توسعه هستند .خرید تلفنهای
همراه در سال گذشته ،در هند معادل  020درصد ،در چین معادل  092درصد ،در ویتنام معادل  030درصد و در نیجیریه معادل
 02درصد رشد داشته است .در واقع در اکثر بازارهای در حال توسعه تلفن همراه و خرید آنالین مترادف هم هستند .این رشد
موجب شده خردهفروشان در ارتباط با مفرضات ورود بازار ،نقش آنها در زنجیره ارزش خرده فروشی و اثر آنها در رفتار خرید،
با چالش روبهرو شوند .نمودار  0رتبه و امتیاز  03کشور مورد بررسی در گزارش شاخص  GRDIرا براساس منطقه نشان
میدهد.
نمودار  -1امتیاز و رتبه کشورها در شاخص GRDI
2017
کشور (رتبه)

71.7
70.4

مرکز آسیا
خاورمیانه و شمال آفریقا
آمریکای التین
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جنوب صحرای

هند ()1
چین ()2
مالزی ()3
ویتنام ()6
اندونزی ()8
سری النکا ()12
فیلیپین ()18
تایلند ()30
ترکیه ()4
قزاقستان ()16
رومانی ()20
روسیه ()22
آذربایجان ()23
امارات متحده عربی ()5
مراکش ()7
عربستان سعودی ()11
الجزایر ()14
اردن ()15
تونس ()24
پرو ()9
کلمبیا ()10
جمهوری دومینیکن ()13
پاراگوئه ()19
بولیوی ()28
برزیل ()29
ساحل عاج ()17
تانزانیا ()21
کنیا ()25
آفریقای جنوبی ()26
نیجیریه ()27
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بررسی وضعیت برخی کشورهای منتخب
هند
رتبه شاخص  :GRDIاول (با صعود یک رتبه)
جمعیت ۰311 :میلیارد نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی ( 6658 :)PPPدالر
کل فروش خرده فروشی ۰3۲7 :تریلیون دالر
شرایط برای خردهفروشان در هند مطلوب بوده و این روند ادامه خواهد داشت .انتظار میرود تولید ناخالص
داخلی هند در سال  2302معادل  2.4درصد و در سال  2300معادل  2.6درصد رشد کند که در نتیجه ،افزایش
طبقه متوسط و افزایش مخارج مصرفی این کشور را در پی خواهد داشت .انتظار میرود که این فرایندها در
سال  2323اندازه خرده فروشی سازمان یافته در هند را دو برابر کند .در عین حال ،دولت گامهایی را برای
حذف قوانین فدرال و ایالتی که مانع توسعه خردهفروشی میشود ،برداشتهاست .شور و اشتیاق در ارتباط با
 ،DMartیکی از سودآورترین زنجیرههای مواد غذایی و خوار و بار هند ،نشان میدهد که خردهفروشان مدرن
برای رشد سودآور مناسبتر هستند .این محیط باعث شده هند در شاخص توسعه خردهفروشی جهانی اوج
بگیرد.
خردهفروشی به علت فرصت ایجاد اشتغال آن ،بخش جدایی ناپذیر ابتکارات توسعهای نخست وزیر هند ،نارندا
مودی ،است .قوانین آسان برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای کلیدی ،تسهیل انجام کسبوکار
در این کشور را بهبود بخشیده است .در سال گذشته دولت هند ،مجوز مالکیت خارجی  033درصدی در کسب
و کار الکترونیکی

B2B

و برای خردهفروشانی که محصوالت غذایی تولید شده در هند را میفروشند ،داده

است .همچنین انتظار میرود تالشهای دولت هند برای افزایش پرداختهای نقدی و اصالح مالیات غیر
مستقیم با مالیات بر کاال و خدمات عمومی ( ،)GST03خردهفروشی مدرن را در این کشور سرعت بخشد.
پیشبینی میشود خرده فروشی آنالین در هند ساالنه  03درصد رشد کند و در سال  2323به  40میلیارد دالر
برسد که این رشد ناشی از برخی فعالیتها از جمله فعالیتهای تبلیغاتی و راهحلهای پرداختی مانند پرداخت
Goods and Services Tax
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پول نقد است .لوازم الکترونیکی (به ویژه تلفنهای همراه و تبلتها) ،لوازم جانبی و تزئینی ،محصوالت مربوط
به شیوه زندگی (مانند ابزار و لوازم تامین کننده زندگی سالماز جمله کفش و لوازم ورزشی) در میان محبوبترین
دستهبندیهای آنالین هند قرار دارند.

چین
رتبه شاخص  :GRDIدوم (با سقوط یک رتبه)
جمعیت ۰318 :میلیارد نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی ( ۰54۰4 :)PPPدالر
کل فروش خرده فروشی 13۰1 :تریلیون دالر
با وجود اینکه رشد اقتصادی چین در سال  2306به  6.2درصد کاهش یافت ،اما خردهفروشی همچنان یک
نقطه روشن در این کشور بوده و رشدی معادل  03.4درصد را تجربه خواهد کرد .این روند ادامه خواهد یافت،
به طوریکه انتظار میرود رشد فروش خردهفروشی سهمی بیش از  23واحد درصد رشد اقتصادی این کشور در
سال  2302را به خود اختصاص دهد .با توجه به اینکه دولت چین ،تغییر به سمت اقصاد مبتنی بر مصرف را
تشویق میکند ،انتظار میرود این کشور برای خردهفروشان جذاب بماند.
امروزه ،ادغام خرید آنالین و آفالین موضوع اصلی بازار خردهفروشی در چین است .در حال حاضر ،خردهفروشی
آنالین  04درصد از کل فروش خردهفروشی چین را از آن خود کرده که بیش از دو سوم آن خرید تلفن همراه
است .با توجه به چالشهای اجرای شبکه فروشگاهی در چین ،بسیاری از برندهای بینالمللی در حال آزمایش
بازار ،تماماً به صورت آنالین هستند.
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ترکیه
رتبه شاخص  :GRDIچهارم (با صعود دو رتبه)
جمعیت 8۲ :میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی ( ۰۰۰47 :)PPPدالر
کل فروش خرده فروشی ۰4۰ :میلیارد دالر
ترکیه در سال گذشته با چالشهای جدی مواجه شده است .حمالت تروریستی ،اقدامات جهت کودتای سیاسی،
و موج ورود پناهندگان به افزایش نااطمینانیهای سیاسی و خطر کسبوکار برای خردهفروشان بینالمللی منجر
شده است .با این وجود ،این کشور در شاخص توسعه خردهفروشی جهانی با ارتقای دو جایگاه نسبت به سال
گذشته ،رتبه چهارم را بدست آورده است.
به طور سنتی ،ترکیه کشوری است که متکی بر درآمدهای گردشگری است و تعداد بازدیدکنندگان خارجی این
کشور در سال  2306معادل  03درصد افت داشته است .با توجه به اینکه اطمینان مصرف کننده ترکیه در
پایینترین سطح خود در  6سال اخیر قرار داشته ،در حال حاضر بسیاری از مراکز خرید و خردهفروشیهای
جدید خالی هستند و با توسعه امالک خردهفروشی ( 23مرکز خرید جدید در سال  2306افتتاح شده و  04مورد
دیگر برای سال  2302برنامهریزی شدهاند) ،پرسشهای جدی در مورد پر شدن آنها ادامه مییابد .بسته شدن
مغازهها و خارج شدن بازارها ،مشکالتی از این دست را برجستهتر میکند.
با اینحال ،برخی از عوامل اصلی کمک میکنند که محیط خرده فروشی ترکیه برای خرده فروشان جذاب
بماند .ترکیه در سال گذشته بیش از یک میلیون مترمربع خرده فروشی مدرن ایجاد کرده که سومین افزایش
مطلق بین کشورها در این شاخص است.
تولید ناخالص داخلی این کشور نیز افزایش یافته و جمعیت آن سریعتر از سایر کشورهای رتبه بندی شده در
شاخص  GRDIرشد کرده است 20 .درصد از جمعیت این کشور در مناطق شهری زندگی میکنند و 06.3
درصد از مردم بین سن  03تا  24سال قرار دارند .با توجه به این مطلب ،برخی بنگاههای محلی از طریق خرید
خردهفروشان بینالمللی و تقویت بقالیهای سنتی حضور خود را گسترش خواهند داد.
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روسیه
رتبه شاخص ( ۰۰ :GRDIبدون تغییر رتبه)
جمعیت ۰44 :میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی ( ۰6۰۲9 :)PPPدالر
کل فروش خرده فروشی 414 :میلیارد دالر
اقتصاد روسیه مسیر آرامی را برای رسیدن به ثبات ادامه میدهد ،اما زمانبندیها همچنان نامشخص است.
اگرچه در سال  2306تولید ناخالص داخلی این کشور با رکود  3.0درصدی روبهرو بوده ،اما انتظار میرود در
سال  2309رشد اقتصادی این کشور به یک تا دو درصد برسد .روبل روسیه انعطاف پذیر بوده و تورم به آرامی
تحت کنترل باز خواهد گشت .اعتماد مصرف کنندگان این کشور نیز اگرچه هنوز کم بوده اما طی سال گذشته
بهبود یافته است .مصرف این کشور هنوز پس از کاهش اخیر درآمد قابل تصرف ،احیا نشده و مصرف کنندگان
هنوز خردهفروشیهای مبتنی بر ارزش 00را ترجیح میدهند.
بازار لوکس در این کشور نیز تا حدودی بهبود یافته که به دلیل افزایش گردشگری و رشد تقاضای داخلی
است .گردشگران چینی ،که سهم آنها در سال  2306از  63درصد نیز بیشتر بوده ،به دلیل قیمتهای پایینتر
نسبت به کشور خودشان ،بیشترین خرید را از محصوالت لوکس میکنند.
خردهفروشان پوشاک خارجی شروع به بررسی فرصتهای تولید محلی این کشور کردهاند .صنعت پوشاک
روسیه سابقاً به شدت وابسته به واردات بود ،اما با توجه به افزایش دستمزدها در چین و آسیای جنوبی ،در
نتیجه کاهش اختالف دستمزدی روسیه با این کشورها ،روسیه امکانات تولیدی را از چین و آسیای جنوبی به
تاسیسات تولید محلی انتقال داده است.
تجارت الکترونیک در روسیه با رشد  00درصدی در سال  2306و پیشبینی رشد  03درصدی در سال جاری
بسیار فراتر از سایر خردهفروشیها عمل کرده؛ اما لجستیک همچنان یک محدودیت است.

 11خرده فروشی هایی که استراتژی قیمت گذاری در آنها مبتنی بر ارزش است.

8

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

امارات متحده عربی
رتبه شاخص  :GRDIپنجم (صعود دو رتبه)
جمعیت 9 :میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی ( 67696 :)PPPدالر
کل فروش خرده فروشی 71 :میلیارد دالر
اگرچه بازار خردهفروشی امارات متحده عربی پس از یک دهه رشد دو رقمی نشانههایی از رشد آرام را با خود
دارد ،اما در سال جاری امارات متحده عربی رتبه پنجم شاخص توسعه خردهفروشی جهانی را کسب کرده است.
این کشور همچنان برای خرده فروشان جذاب باقی خواهد ماند ( 06درصد از جمعیت این کشور در مراکز
شهری زندگی میکنند و فروش خرده فروشی آن در سال  2306از  20میلیارد دالر تجاوز کرده است) و با
وجود اینکه سایر کشورهای منطقه درگیر اثرات قیمتهای پایین نفتی و درگیریهای طوالنی مدت در یمن
و سوریه هستند ،اما ریسک این کشور همچنان پایین خواهد ماند.
پیشبینی میشود اقتصاد امارت متحده عربی تا سال  2322ساالنه حدود  0.4درصد رشد کند و شهروندان آن
از سطح درآمد سرانه باالی این کشور منتفع شوند .با وجود اینکه مالیات بر ارزش افزوده جدید در سال 2300
احتماال بر خرده فروشی این کشور تاثیرگذار باشد ،اما تحلیلگران نسبت به چشمانداز بلندمدت امارات خوشبین
هستند.
نوآوری اصلیترین موضوع طی سال گذشته بوده است ،به گونهای که سازندگان مراکز خرید ،در بازاری که در
مرحله بلوغ قرار دارد ،عالقه مشتریان را از طریق اشکال منحصر به فرد و مراکز تجاری که برای افراد خاصی
طراحی شده ،حفظ میکنند 00 .درصد تولید ناخالص داخلی دبی مربوط به بخش خردهفروشی است .گردشگری
دبی از طریق جشنوارههای خرید ،تبلیغات فصلی و تجربههای منحصر به فرد خردهفروشی ،برنامه خردهفروشی
خود را برای سال  2302تدارک دیده است.
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عربستان سعودی
رتبه شاخص ( ۰۰ :GRDIسقوط سه رتبه)
جمعیت 1۰ :میلیون نفر
سرانه تولید ناخالص داخلی ( 54۲78 :)PPPدالر
کل فروش خرده فروشی ۰۰4 :میلیارد دالر
در حال حاضر ،عربستان سعودی با چالشبرانگیزترین شرایط اقتصادی خود مواجه است :سرانه تولید ناخالص
داخلی (با قیمت ثابت) در سال  2306معادل  3.0درصد کاهش یافته و دولت هزینههای خود را برای جلوگیری
از کسری باالی بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی ،کاهش داده است .با امید به تنوع بخشیدن به درآمدها
و توازن بودجه در سال  ،2323دولت عربستان سعودی اکثر پروژههای زیربنایی را متوقف کرده ،همچنین
کاهش بیسابقهای را برای یارانههای سوخت و منابع آب و برق معرفی کرده و اعالم کرده که قصد دارد تا
سال  2300همگام با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ،مالیات بر ارزش افزودهای تا نرخ  3درصد را وضع
نماید.
با این حال صنعت خردهفروشی  004میلیارد دالری این کشور نسبتاً انعطافپذیر بوده است .این صنعت در
سال  2306معادل  4.6درصد رشد کرده که ناشی از واردشوندگان جدید بازار و افتتاح فروشگاهها در سراسر
بخشها است .بر این اساس چشمانداز بلندمدت این کشور همچنان قوی باقی خواهد ماند .دولت عربستان
امیدوار است که تا سال  2323فرصتهای شغلی خردهفروشی برای یک میلیون سعودی دیگر فراهم کند و
این کمک میکند که روشهای مدرن و تجارت الکترونیک سهم  03درصدی بازار خرده فروشی را از آن خود
کنند .کاهش محدودیتها در مالکیت مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،اجازه 033درصدی مالکیت
خارجی در خردهفروشی را تصویب کرده و در کنار آن قوانین مناسب کسب و کار و افزایش تامین مالی
بنگاههای خردهفروشی کوچک حمایت از این بخش را تقویت کردهاست.
منبع:
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