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مقدمه

فنــاوری دیجیتــال نحــوه ارتبــاط تولیدکننــدگان، تأمین کننــدگان و مصرف کننــدگان در سراســر جهــان بــا یکدیگــر 

گزارشــی جامــع از وضعیــت تجــارت الکترونیکــی در  گــزارش روندهــای جهانــی تجــارت الکترونیکــی،  را تغییــر می دهــد. 

کــه توســط مؤسســه جی پی مــورگان 1 تهیــه  کشــورهای جهــان اســت  کشــور از پرجنب وجوش تریــن بازارهــا در   37

شــده و روندهــای محلــی و برون مــرزی تجــارت الکترونیکــی را از طریــق بینش هــای مبتنــی بــر داده هــا، بــا عالقمنــدان 

کــه می توانــد بــه ذینفعــان در درک روندهــای جــاری و آینــده تجــارت الکترونیکــی  ک می گــذارد  بــه ایــن حــوزه بــه اشــترا

در عمده تریــن کشــورهای جهــان کمــک نمایــد.

گــزارش حاضــر بــه بررســی روندهــای تجــارت الکترونیکــی در پنــج کشــور منتخــب ایــاالت متحــده  در ایــن ارتبــاط، 

گزارشــات آتــی بــه بررســی همیــن روندهــا  کانــادا و اســترالیا پرداختــه اســت. همچنیــن در  کــره جنوبــی، آلمــان،  آمریــکا، 

در ســایر کشــورهای برگزیــده پرداختــه خواهــد شــد.

1. J.P. Morgan. (2021). Global E-Commerce Trends Report. J.P. Morgan.
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AMERICAS

United States Insights
Summary

The U.S. is a diverse e-commerce market that is returning to strong growth 

• U.S. e-commerce uptake lagged behind other nations for years, but growth is now on a strong 
upwards trajectory, fueled by e-commerce’s convenience and major legacy mall brands pivoting to 
become omnichannel retailers.1 

• Giant pure-play e-commerce platforms and heritage mall brands dominate sales. Amazon took 
38.1 percent of U.S. e-commerce market share in 2020. Walmart (5.3 percent) and eBay (4.7 percent) 
round out the top three.2 

• Black Friday and Amazon Prime Day are both major shopping events. Prime Day arrived months early 
in 2020, on June 21-22, meaning merchants had to race to create similar promotional deals during 
this period.3
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ایاالت متحده آمریکا

ایــاالت متحــده آمریــکا پــس از چیــن بــه عنــوان دومیــن بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیکــی جهــان، بــا درآمــد 1.1 تریلیــون 

، انگلســتان در جایــگاه ســوم بــه لحــاظ درآمــد حاصــل از تجــارت  کشــور دالر در ســال 2021 اســت و پــس از ایــن 

ــد  ــدود 14 درص ــور در ح ــن کش ــی ای ــکا از کل خرده فروش ــی آمری ــارت الکترونیک ــازار تج ــهم ب ــرار دارد. س ــی ق الکترونیک

ــن  ــت. همچنی ــن اس ــدی پایی ــا ح ــی ت ــره جنوب ک ــتان و  ــن، انگلس ــد چی ــورهایی مانن ــا کش ــه ب ــه در مقایس ک ــد  می باش

انتظــار مــی رود بــازار تجــارت الکترونیکــی ایــاالت متحــده تــا ســال 2024 بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه 11.2 درصــدی بــه 

رشــد خــود ادامــه دهــد.

کــه در حــال بازگشــت بــه روندهــای قبلــی رشــد  ایــاالت متحــده آمریــکا  دارای بــازار تجــارت الکترونیکــی متنوعــی اســت 

قــوی خــود در ایــن حــوزه اســت:

در حــال حاضــر رشــد افزایشــی تجــارت الکترونیکــی در ایــاالت متحــده بــا ســیری صعــودی در حــال افزایــش 	 

کــز  کــه بــه دلیــل راحتــی دسترســی بــه ابزارهــای تجــارت الکترونیکــی و برندهــای مهــم و عمــده مرا اســت، 

کــه در حــال تبدیل شــدن بــه خرده فروشــی های چندکانالــه  هســتند، تقویــت شــده اســت؛ در  خریــد قدیمــی 

ــود. ــر ب ــرای ســالها از ســایر کشــورها عقب  ت ــرخ رشــد افزایشــی تجــارت الکترونیکــی  در ایــن کشــور ب ــه ن حالی ک
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کــز خریــد قدیمــی بــر بخــش فــروش در ایــن 	  پلتفرم هــای تجــارت الکترونیکــی غول پیکــر اصیــل و برند هــای مرا

کشــور تســلط دارنــد. آمــازون1 38.1 درصــد، والمــارت2 5.3 درصــد و  ئی ِبــی3 4.7 درصــد از ســهم بــازار تجــارت 

الکترونیکــی ایــاالت متحــده در ســال 2020 را بــه خــود اختصــاص داده انــد و ســه بازیگــر اصلــی عرصــه تجــارت 

الکترونیکــی ایــن کشــور هســتند.

جمعــه ســیاه یــا بلــک فرایــدی4 و حراجــی بــزرگ آمــازون بــه نــام پرایــم ِدی5، مهمتریــن رویدادهــای خریــد بــرای 	 

ــن  ــد، در ای ــزار ش ــاعت برگ ــدت 24 س ــه م ــن ب ــا 22 ژوئ ــال 2020، در 21 ت ــم دی در س ــتند. پرای ــور هس ــن کش ای

رویــداد، تجــار بایــد بــرای انجــام معامــالت تبلیغاتــی مشــابه در ایــن دوره زمانــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد. 

کلیــک ســاده و ســفارش دهی و  کــه شــامل یــک  شــیوه های آنالیــن تحویــل ســریع: ایــن روش هــا 
تحویــل ســریع اســت، مســبب رشــد مــداوم فــروش در ایــاالت متحــده می باشــد.

تجــارت الکترونیکــی 14 درصــد از کل خرده فروشــی ایــاالت متحــده آمریــکا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن بــازار 1.1 تریلیــون 

کلیــدی اســت. ــازاری مهــم و  ــرای تجــار بین المللــی، ب ــه صــورت آنالیــن خریــد می کننــد، ب ــه ب ک ــا 77 درصــد از جمعیــت  دالری ب

کــه بــازار تجــارت الکترونیکــی ایــاالت متحــده بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه6  11.2 درصــدی تــا  پیش بینــی می شــود 

کــز خریــد و ســوق یافتــن بــه  ســال 2024 بــه رشــد خــود ادامــه دهــد. ایــن میــزان رشــد بــا گســترش برندهــای قدیمــی مرا

کــه هــر دو در طــول  گزینه هــای ســفارش گذاری مبتنــی بــر اپلیکیشــن و جعبه هــای آنالیــن تحویــل سفارشــات،  ســوی 

کرونــا رواج بیشــتری یافتنــد، تقویــت می شــود. همه گیــری 

، افزایــش فــروش ســاالنه 500 درصــدی را  کشــور بــه عنــوان مثــال، فروشــگاه هایی تحــت عنــوان »تارگــت7« در ایــن 

کــه شــامل خدماتــی نظیــر دریافــت رایــگان و بــدون ارتبــاط حضــوری و انجــام  کرده انــد  گــزارش  در فــروش آنالیــن خــود 

ــای  ــرای خریده ــترده تری ب گس ــد  ــان دهنده رون ــه نش ک ــت،  ــی اس ــگاه های محل ــن فروش ــراد از ای ــن اف ــات آنالی سفارش

چندکانالــه8 اســت.

1. Amazon
2. Walmart
3. eBay
4. Black Friday
5. Prime Day
6. Compound Annual Growth Rate (CAGR)
7. Target
8. Omnichannel Shopping
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تجــارت الکترونیکــی از طریــق تلفــن همــراه در ایــاالت متحــده از فــروش از طریــق دســکتاپ پیشــی 
گرفتــه و بــا افزایــش تجــارت اجتماعــی1 )تجــارت از طریــق شــبکه های اجتماعــی( تقویــت شــده اســت.
، از طریــق تلفــن همــراه انجــام می شــود، و ایــن روش بــه  حــدود 45 درصــد از کل تجــارت الکترونیکــی در ایــن کشــور

کاهــش دهــد و بــا نــرخ رشــد مرکــب  کامپیوترهــای شــخصی یــا بــر روی دســکتاپ را  زودی قــرار اســت فــروش از طریــق 

ســاالنه 18.2 درصــدی تــا ســال 2024 گســترش یابــد.

و  گرام  اینســتا و  می شــود  حمایــت  اجتماعــی  شــبکه های  طریــق  از  فــروش  گســترش  بــا  رشــد  از  ســطح  ایــن 

ک، لــوازم جانبــی و محصــوالت آرایشــی و زیبایــی بــر ایــن فضــا تســلط دارنــد.  پینترســت2 بــا محصوالتــی نظیــر پوشــا

کانال هــای اجتماعــی بــا افزایــش شــدید 34.8 درصــدی بــه 36.1 میلیــارد دالر  پیش بینــی می شــود فــروش از طریــق 

کل تجــارت الکترونیکــی خرده فروشــی را شــامل می شــود. کــه 4 درصــد از  در ســال 2021 برســد 

گزینــه »دراپ3« را بــرای بــازار ایــاالت متحــده راه انــدازی  گرام در مــاه مــی 2021 بــه طــور انحصــاری  به عــالوه اینســتا

گاهــی از محصــوالت آتــی، یادآورهایــی4 را تنظیــم کننــد و محصوالت  کــرد، کــه مصرف کننــدگان را تشــویق می کنــد بــرای آ

جدیــد ارائــه شــده در بــازار را خریــداری کنند.

در ایــاالت متحــده، کارت هــای اعتبــاری و کیف هــای پــول دیجیتــال، گزینه هــای پرداخــت اعتبــاری 
آتــی و حیاتــی هســتند.                   

کنش هــای تجــارت  کــه بــرای 58 درصــد از ترا کارت هــا اولیــن روش پرداخــت آنالیــن در ایــاالت متحــده هســتند 

آنهــا اســتفاده می شــود. از  کشــور  الکترونیکــی در ایــن 

کــه ِپی پــال5  گزینــه محبــوب هســتند  کنش هــا، دومیــن  کیف هــای پــول دیجیتــال بــا اختصــاص 26 درصــد از حجــم ترا

، در رتبــه ســوم محبوبیــت  محبوب تریــن برنــد در میــان آنهــا اســت. نقــل و انتقــاالت بانکــی هــم بــا ســهم 8 درصــدی از بــازار

کننــد. ســرانه  در ایــن کشــور قــرار دارنــد. در مجمــوع در ایــاالت متحــده افــراد تمایــل دارنــد تــا بــه صــورت اعتبــاری هزینــه 

کیف هــای پــول  کارت هــای نقــدی 0.99 اســت. بــه عــالوه  کارت هــای اعتبــاری 3.26 و ســرانه اســتفاده از  اســتفاده از 

دیجیتــال بــا پیش بینــی نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه ای معــادل 14 درصــدی تــا ســال 2024، ســریع ترین نــرخ رشــد را در میــان 

گزینه هــای پرداخــت خواهنــد داشــت و پــس از آن کارت هــای اعتبــاری بــا 11 درصــد رشــد در مقــام دوم قــرار خواهنــد گرفــت.

1. Social Commerce
2. Pinterest
3. Drops
4. Reminders
5. PayPal
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فــروش برون مــرزی در ایــاالت متحــده بــا رشــد همــراه اســت، امــا همچنــان تنهــا ســهمی اقلیتــی از 
کل بــازار ایــاالت متحــده را در اختیــار دارد. 

، نســبت بــه  در ایــاالت متحــده، خریــد برون مــرزی احتمــاًال بــه دلیــل مقیــاس عرضــه تجــارت الکترونیکــی در داخــل ایــن کشــور

ســایر کشــورها کمتــر متــداول اســت. در ایــن کشــور یــک ســوم خریــداران آنالیــن )33 درصــد( از خــارج از کشــور خریــد می کننــد کــه 

ایــن مقــدار فــروش بین المللــی تنهــا 7 درصــد از کل بــازار تجــارت الکترونیکــی ایــاالت متحــده را تشــکیل می دهــد. بــا ایــن وجــود، 

ایــن مقــدار یــک بــازار قابــل توجــه 76.9 میلیــارد دالری را ایجــاد می کنــد و تعــداد خریــداران آمریکایــی کــه از خــارج از کشــور خریــد 

، در حــال افزایــش اســت. در مــاه مــی 2020، فــروش تجــارت الکترونیکــی برون مــرزی در ایــاالت  می کننــد، هــر چنــد بســیار نابرابــر

کــرد. در حالی کــه در ژانویــه 2020، ایــن رقــم فقــط 1 درصــد بــود. متحــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 42 درصــد رشــد 

صــرف هزینــه  در بخــش تجــارت الکترونیکــی توســط مصرف کننــدگان در ایــاالت متحــده در مســیر رشــد قــرار 

کــه ایــن امــر ناشــی از مزیت هایــی نظیــر راحتــی تحویــل درب منــزل، قابلیــت   کانال هــای چندجانبــه  دارد 

بــرای بازرگانــان و تجربیــات زمینــه ای مشــتریان می باشــد.

گزینــه فریبنــده و جــذاب بــرای مصرف کننــدگان  کنیــد1« یــک   پرداخــت 
ً
کنــون بخریــد، بعــدا گزینــه »ا

آنالیــن در ایــاالت متحــده اســت.
ایــاالت متحــده از حجــم فــروش آنالیــن عظیمــی برخــوردار اســت، امــا از لحــاظ تاریخــی، روندهــای تجــارت الکترونیکــی 

( پذیرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال،  کــه بســیاری از آنهــا از چیــن و اروپــا سرچشــمه می گیرنــد، دیرتــر )بــا تأخیــر را 

کــه قبــًا در سیســتم تجــارت الکترونیکــی اروپــا بــه  کنیــد«  کنــون بخریــد، بعــداً پرداخــت  گزینــه »ا برندهــای مشــمول 

کالرنــا2 در ایــاالت متحــده  خوبــی راه انــدازی و تثبیــت شــده اند، در حــال تغییــر تمرکــز خــود بــه ســمت رهبــری جهانــی 

کاربــران در ایــن کشــور در آوریــل 2021  بــوده و در ایــن بــازار منافــع بســیاری بــه دســت آورده انــد، بــه عــالوه تعــداد 

ــه 17 میلیــون مصرف کننــده رســیده  اســت. ــر شــده و ب ســاالنه دو براب

کثریــت بــازار تجــارت الکترونیکــی ایــاالت متحــده را در  گرچــه آمــازون ا کــه ا بــه عــالوه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 

کــه بــرای  کاهــش اســت. ایــن ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد  اختیــار دارد، امــا ســهم بــازاری آن بــه تدریــج در حــال 

کــه در بــازار ایــاالت متحــده ادعایــی داشــته و خــودی نشــان  برندهــای کوچکتــر ایــن امــکان )آزادی عمــل( وجــود دارد 

گزینــه همچنــان پیوســتن بــه یــک پلتفــرم  کــه مطمئن تریــن  دهنــد؛ هــر چنــد هنــوز هــم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 

بــزرگ3 بــه عنــوان فروشــنده و اســتفاده از مزایــای ناشــی از آن شــامل دسترســی و زیرســاخت های مناســب آن پلتفــرم اســت.

1. Buy Now, Pay Later 
Klarna .2- کالرنــا، یــک شــرکت فین تــک ســوئدی اســت کــه خدمــات مالــی آنالیــن ماننــد پرداخــت بــرای فروشــگاه های آنالیــن و پرداخت هــای مســتقیم را همــراه بــا 

پرداخت هــای آتــی )پــس از خریــد( ارائــه می کنــد.
3. Mega-Platform
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Summary

South Korea’s e-commerce market offers both scale and opportunity

• With very high internet penetration,1 an appetite for spending larger than average amounts online,2 
and millions of people still waiting to make their first online purchase,3 South Korea is poised to 
become a leading global e-commerce market. 

• Young South Koreans are driving online spending growth. An estimated 94.7 percent of 20 to 29-year-
olds have purchased goods and services online in the past year, compared with just 31.4 percent 
of 60 to 69-year-olds.4 Overall, 28 percent of citizens have not yet shopped online at all,5 giving an 
indication of the ongoing growth potential. 

• Ultra-fast delivery is expected. Local player Coupang – one of South Korea’s biggest online 
marketplaces – claims to deliver 99.6 percent of orders in 24 hours or less,6 with 70 percent of 
citizens living within 10 minutes of one of its logistics centers.7 eBay subsidiary Gmarket is another 
key e-commerce platform.8
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9 یرم ج هرک

کره جنوبی

کــره جنوبــی پنجمیــن بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیکــی در جهــان بــا درآمــدی بیــش از 135 میلیــارد دالر در 

کــه ایــن کشــور را باالتــر از فرانســه و پــس از ژاپــن قــرار می دهــد. تجــارت الکترونیکــی در حــال  ســال 2021 اســت 

کــره جنوبــی یعنــی رقمــی معــادل 18 درصــد را بــه خــود  حاضــر بخــش قابــل توجهــی از کل خرده فروشــی در 

اختصــاص داده اســت. بــا وجــود چشــم انداز اقتصــادی مثبــت در کــروه جنوبــی انتظــار مــی رود تــا ســال 2024، 

تجــارت الکترونیکــی در بــازار مصرفــی ایــن کشــور بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه دو رقمــی، معــادل 13.6 درصــد 

گســترش یابــد.

کــره جنوبــی دارای دو مزیــت اساســی مقیــاس اقتصــادی و ارائــه فرصت هــای مناســب بــه  ــازار تجــارت الکترونیکــی  ب

شــرح ذیــل اســت:

کــردن مبالــغ بیشــتر از حــد میانگیــن جهانــی بــه 	  بــا ضریــب نفــوذ بســیار بــاالی اینترنــت، تمایــل بــرای خــرج 

کشــیدن میلیون هــا نفــر بــرای انجــام اولیــن خریــد آنالیــن و اینترنتــی از  صــورت آنالیــن، همچنیــن انتظــار 

کــه ایــن کشــور را در آســتانه تبدیــل شــدن بــه  گی هــای اساســی بــازار تجــارت الکترونیکــی ایــن کشــور اســت  ویژ

یــک بــازار تجــارت الکترونیکــی پیشــرو در ســطح جهانــی قــرار داده اســت.
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گــروه ســنی جوانــان در خریدهــای آنالیــن، مهمتریــن عامــل رشــد هزینه هــای آنالیــن در ایــن کشــور 	  هزینه کــرد 

اســت. تخمیــن زده می شــود کــه 94.7 درصــد از افــراد 20 تــا 29 ســاله در ســال گذشــته، کاالهــا و خدمــات مــورد 

ــا 69 ســال  گــروه ســنی 60 ت ــرای  کــه ایــن رقــم ب ــی  کرده انــد، در حال نیــاز خــود را بــه صــورت آنالیــن خریــداری 

کنــون اقــدام بــه خریــد آنالیــن نکرده انــد،  ، تا فقــط 31.4 درصــد بــوده و 28 درصــد از شــهروندان ایــن کشــور

کــره جنوبــی اســت. کــه همــه ایــن مــوارد نشــان دهنده وجــود پتانســیل رشــد مــداوم تجــارت الکترونیکــی در 

انتظــار مــی رود تحویــل کاالهــا و خدمــات اینترنتــی در ایــن کشــور بــا رویــه ای بســیار ســریع پیــش رود. کوپانــگ1 	 

کــه 99.6 درصــد از سفارشــات در  کــره جنوبــی ادعــا می کنــد  بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن بازارهــای آنالیــن 

24 ســاعت یــا حتــی کمتــر تحویــل مشــتریان می شــود و 70 درصــد از شــهروندان نیــز در فاصلــه 10 دقیقــه ای 

ــا یکــی از شــرکت های  کــز لجســتیکی آن زندگــی می کننــد. جی مارکــت2 بــه عنــوان زیرمجموعــه ی از یکــی از مرا

کــره جنوبــی اســت. کلیــدی تجــارت الکترونیکــی در  تابعــه ئی ِبــی،3 یکــی دیگــر از پلتفرم هــای 

کــره جنوبــی را نشــان  صــرف هزینــه زیــاد و ظرفیت هــای بالقــوه بــاال، فرهنــگ تجــارت الکترونیکــی 
می دهــد.

کاربــران یکــی از بزرگتریــن بازارهــای تجــاری جهــان  کــره جنوبــی، بــرای  بــازار تجــارت الکترونیکــی 135.2 میلیــارد دالری 

اســت. تجــارت الکترونیکــی در حــال حاضــر بخــش قابــل توجهــی از کل خرده فروشــی در کــره جنوبــی یعنــی رقمــی معادل 

گــزارش  کــه یکــی از بیشــترین ســهم ها در میــان کشــورهای مــورد بررســی در  18 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 

کــروه جنوبــی، انتظــار مــی رود تــا ســال 2024، تجــارت  جی پــی مــورگان اســت. بــا وجــود چشــم انداز اقتصــادی مثبــت در 

الکترونیکــی در بــازار مصرفــی ایــن کشــور بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه دو رقمــی، معــادل 13.6 درصــد گســترش یابــد.

کره جنوبی مسلط شده است. تجارت آنالین از طریق گوشی های تلفن همراه، بر کل تجارت آنالین در 

کــره جنوبــی، تســلط یافتــن تجــارت آنالیــن از طریــق تلفن هــای همــراه،  بــرای دسترســی بــه بــازار 
حیاتــی اســت.

کــره جنوبــی از نظــر جــذب تجــارت الکترونیکــی از طریــق تلفــن همــراه پــس از هنــد، در رده دوم قــرار دارد. از هــر 10 

، هفــت مــورد بــر روی دســتگاه های تلفــن همــراه انجــام می شــود )70  کنــش تجــارت الکترونیکــی در ایــن کشــور ترا

1. Coupang
2. Gmarket
3. eBay
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کــه تاجــران بایــد موقعیت هــای خــود را بــرای امــکان خریــد و فــروش از طریــق تلفن هــای  درصــد(؛ بــه ایــن معنــی 

کثریــت وســیعی از خریــداران  همــراه بهینــه کننــد، در غیــر ایــن صــورت بــا خطــر از دســت دادن دسترســی و جلــب نظــر ا

ــازار تجــارت الکترونیکــی از طریــق تلفــن همــراه در  ــی مواجــه خواهنــد شــد. پیش بینــی می شــود ب ــره جنوب ک آنالیــن 

( تــا ســال 2024 بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه معــادل 19.5 درصــد گســترش یابــد. ایــن کشــور )معــادل 94.2 میلیــارد دالر

تعــداد  بــه طوری کــه میانگیــن  بســیار محبــوب هســتند،  کــره جنوبــی  اپلیکیشــن های خریــد در  یــا  برنامه هــا 

ــا اپلیکیشــن  ــا شــش برنامــه اســت و محبوب تریــن برنامــه ی ، چهــار ت ــه ازای هــر نفــر برنامه هــای خریــد نصــب شــده ب

ــده  ــرا ش ــی همگ ــانه های اجتماع ــا رس ــی ب ــارت الکترونیک ــورها، تج ــایر کش ــد س ــت. همانن ــگ اس کوپان ــور  ــن کش در ای

کاُئــو2 بازتابــی از خریــد تلویزیونــی در  کا اســت. خریــد و فــروش آنالیــن در پلتفرم هــای اجتماعــی داخلــی نظیــر ِنیــِور1 و 

کننــد و تیزرهــای نمایشــی از محصــول  کــه مصرف کننــدگان را قــادر می ســازد بــا میزبان هــای زنــده چــت  خانــه اســت، 

گرام4  را تماشــا کننــد؛ کــه بــه همــان انــدازه خریــد حضــوری بــرای افــراد ایجــاد ســرگرمی و تفریــح می کنــد. بانــد3 و اینســتا

ــاال در ایــن کشــور هســتند. ــا ضریــب نفــوذ ب نیــز از دیگــر اپلیکیشــن های رســانه های اجتماعــی ب

کارت هــای اعتبــاری  کــره جنوبــی ترجیــح می دهنــد خریدهــای آنالیــن خــود را از طریــق  مــردم 
کننــد. پرداخــت 

ــه  کــه ب کارت هــای اعتبــاری اســت  ــر اســتفاده از   ــًا  مبتنــی ب کــه عمدت ــا خریــد آنالیــن  کــره جنوبــی اقتصــادی اســت ب

کارت شــینهان5(، 73 درصــد از ســهم بــازار را در اختیــار دارد. کیف هــای  دلیــل نفــوذ برندهــای عمــده داخلــی )ماننــد 

کاربــرد دارد.  کنش هــا  کــه در 12 درصــد از ترا پــول دیجیتــال، دومیــن روش محبــوب  و متــداول در ایــن کشــور اســت 

عــالوه بــر خریدهــای مبتنــی بــر کارت اعتبــاری و کیف هــای  پــول دیجیتــال، نقــل و انتقــاالت بانکــی6 بــا 11 درصــد ســهم 

، در رتبــه ســوم ترجیحــات روش خریــد ایــن کشــور قــرار دارد. انتظــار مــی رود تــا ســال 2024، بــا افزایــش اســتفاده از  بــازار

کارت هــا،  کاهــش یابــد، هــر چنــد اســتفاده از ایــن  کارت هــای اعتبــاری خریــد اندکــی  کیــف  پــول دیجیتــال، اســتفاده از 

همچنــان 69 درصــد از کل پرداخت هــا را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد.

ــار  ــای تج کنش ه ــترین ترا ــه بیش ک ــد  کنن ــت  ــی پرداخ کارت های ــا  ــد ب ــح می دهن ــره ای ترجی ک ــدگان  مصرف کنن

داخلــی نیــز از طریــق آنهــا انجــام می شــود.

1. Naver 
2. Kakao
3. Band 
4. Instagram
5. Shinhan Card
6. Bank Transfers
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هزینه هــای خریــد خارجــی )برون مــرزی(، تنهــا بخــش کوچکــی از فــروش آنالیــن را در ایــن کشــور 
تشــکیل می دهــد.

کــره جنوبــی از خــارج از کشــور خریــد می کننــد، ایــن  علیرغــم اینکــه بیــش از نیمــی )52 درصــد( از خریــداران آنالیــن 

ــی  ــارت الکترونیک ــه تج ک ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــز دارن ــت تمرک ــوالت ارزان قیم ــد محص ــر خری ــتر ب ــداران بیش خری

خارجــی، کمتــر از 5 درصــد از کل تجــارت الکترونیکــی در ایــن کشــور را تشــکیل می دهــد. بازرگانــان بین المللــی ممکــن 

کننــد. چیــن، ایــاالت  اســت بــا پیوســتن بــه یــک بــازار یــا پلتفــرم داخلــی، کشــش بیشــتری بــرای انجــام تجــارت پیــدا 

کــره ای هســتند. مکمل هــای رژیــم غذایــی،  متحــده و ژاپــن محبوب تریــن کشــورها بــرای خریدهــای مصرف کننــدگان 

کــره جنوبــی  ک و لــوازم الکترونیکــی همگــی اقــالم مــورد نیــاز و محبــوب از کشــورهای دیگــر بــرای واردات بــه  پوشــا

هســتند. بــه عــالوه بــرای واردات، 10 درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده ثابــت وجــود دارد کــه بایــد 15 روز پــس از ترخیــص 

گمــرک پرداخــت شــود. کاال از 

بــه دنبــال ســهولت در پرداخت هــا هســتند، ساده ســازی  کــه  بــرای جــذب شــهروندانی 
انجــام دهیــد.

ــه  ک ــرای توصیــف پرداخت هایــی اســتفاده می شــود  ــره جنوبــی ب ک کــه در  »پرداخت هــای آســان1« اصطالحــی اســت 

کیف هــای پــول دیجیتــال انجــام  کلیــک از طریــق اطالعــات ذخیره شــده در تلفن هــای هوشــمند و  بــا یــک یــا دو 

می شــود. اســتفاده از پرداخت هــای آســان بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت و در طــول دوران همه گیــری ســرعت 

کــه متعلــق بــه شــرکت های فنــاوری  رشــد آن بیشــتر شــده اســت. خدمــات پرداخــت آســان مبتنــی بــر اپلیکیشــن 

ــر خدمــات  ــازار را بــه خــود اختصــاص داده و ب کاری آنهــا اســت، 61.5 درصــد از ب ــا فین تــک2 و تحــت نظــارت  ــی ی مال

کاُئوِپــی3 محبوب تریــن اپلیکیشــن  کا پرداخــت آســان و پیشــرفته بانک هــا و مؤسســات مالــی اولویــت دارد. اپلیکیشــن 

بــه عــالوه  ، اســتراتژی »کارت هــا  کشــور ایــن  ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت تلفــن همــراه اســت. در مجمــوع در 

گزینــه بــرای پوشــش دادن ترجیحــات مصرف کننــدگان بــرای اســتفاده از هــر  پرداخت هــای آســان« می توانــد بهتریــن 

کارت و روش پرداخت هــای آســان باشــد. دوی ایــن روش هــا یعنــی روش مبتنــی بــر 

1. Simple Payments
2. Fintech (Financial Technology)                                      این شرکت ها با به کارگیری فّناوری ها و نرم افزارهای نوین، خدمات مالی ارائه می دهند
3. KakaoPay
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آلمان

کــه ایــن کشــور  آلمــان هفتمیــن بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیکــی در دنیــا، بــا درآمــد 105.5 میلیــارد دالری در ســال 2021 اســت 

ــازار  ــد از کل ب ــش از 11 درص ــی بی کم ــی  ــارت الکترونیک ، تج ــر ــال حاض ــد. در ح ــرار می ده ــه ق ــس از فرانس ــادا و پ کان ــر از  را باالت

، بــه صــورت آنالیــن خریــد می کننــد.  خرده فروشــی آلمــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت و 74 درصــد از مــردم در ایــن کشــور

انتظــار مــی رود بــازار تجــارت الکترونیکــی آلمــان بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه 10.1 درصــدی تــا ســال 2024 بهبــود یابــد.

گی هــای منحصــر  کــه دارای ویژ آلمــان یــک بــازار تجــارت الکترونیکــی اروپایــی ســطح بــاال در جهــان محســوب می شــود 

بــه فــرد ذیــل اســت:

آلمــان بــه عنــوان ســومین بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیکــی در اروپــا،  بــه لحــاظ حجــم بــازار تجــارت الکترونیکــی، 	 

 ، ــر 83.8 میلیــون نفــر ــغ ب ــا جمعیتــی بال تنهــا از دو کشــور انگلســتان و فرانســه کوچکتــر اســت. ایــن کشــور ب

پتانســیل عظیمــی را بــرای بازرگانــان داخلــی و بین المللــی ارائــه می دهــد.

کــه بازرگانــان بــرای موفقیــت در ایــن بــازار بایــد بــه آن توجــه 	  گی هــای منحصــر بــه فــردی دارد  بــازار آلمــان ویژ

کتــور بــاز1 و مشــتریان  داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال، فرهنــگ تجــارت الکترونیکــی آلمــان بــا پرداخت هــای فا

1. Open Invoice Payments
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کامــل بررســی می کننــد و از بازگردانــدن  کــه محصــوالت و قیمت هــا را بــه طــور  باهــوش مشــخص می شــود 

کــه آلمــان باالتریــن نــرخ  کــه انتظــارات آنهــا را بــرآورده نمی کنــد، هراســی ندارنــد - بــه ایــن معنــی  چیــزی 

مرجوعــی محصــول1 را در اروپــا دارد.

وب ســایت های بزرگــی بــر فــروش در ایــن بــازار تســلط دارنــد. ســه ســایت برتــر تجــارت الکترونیکــی از نظــر 	 

تــو حتــی 
ُ
تــو2 و زاالنــدو3 هســتند. در همیــن ارتبــاط وبســایت ا

ُ
درآمــد، شــامل آمــازون و رقبــای محلــی آن یعنــی ا

در ارتقــای زیرســاخت ها بــرای رقیــب خــود یعنــی آمــازون نیــز ســرمایه گذاری انجــام می دهــد. بــرای مثــال، 

گــوگل همکاری هــای مشــترکی را انجــام داده اســت.  ــا  ــرای توســعه فنــاوری خریــد صوتــی4 ب ب

گشت به رشد دو رقمی است. بازار تجارت الکترونیکی آلمان در آستانه باز

، تجــارت الکترونیکــی 11.2 درصــد از کل بــازار خرده فروشــی آلمــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت  در حــال حاضــر

، بــه صــورت آنالیــن خریــد می کننــد. متوســط خریــد آنالیــن در آلمــان 1484  کشــور و 74 درصــد از مــردم در ایــن 

کشــور برتــر اروپایــی در تجــارت الکترونیکی)انگلســتان و فرانســه(  کمتــر از دو  کــه  یــورو )1695 دالر آمریــکا( اســت 

: ســفر )21 درصــد(، وســایل  اســت. محبوب تریــن دســته بندی محصــوالت در بــازار خریــد آنالیــن در آلمــان عبارتنــد از

الکترونیکــی و رســانه ای )18 درصــد( و ُمــد )18 درصــد(.

(، به دلیل ســقوط  بــازار تجــارت الکترونیکــی آلمــان در ســال 2020  بــا ارزش 92.5 میلیــارد یــورو )105.5 میلیــارد دالر

هزینه هــای ســفر و گردشــگری آنالیــن، رشــدی ناچیــز )فقــط 0.3 درصــد( داشــته اســت، امــا انتظــار مــی رود کــه ایــن بــازار 

بــا احیــای اقتصــاد پــس از همه گیــری کرونــا، بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه 10.1 درصــد تــا ســال 2024 دوبــاره بهبــود یابــد.

کنــون یــک ســوم از کل بــازار تجــارت الکترونیکــی آلمــان را بــه  تجــارت از طریــق تلفــن همــراه ا
خــود اختصــاص داده اســت.

کنش هــای تجــارت الکترونیکــی در آلمــان بــر روی دســتگاه های تلفــن  بیــش از یــک ســوم، یعنــی 35 درصــد از ترا

کــه بــرای  کنش هــا بــا اســتفاده از اپلیکیشــن ها انجــام می شــود، در حالــی  همــراه انجــام می شــود. 49 درصــد از ایــن ترا

کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. کنش هــا، مرورگرهــا هســتند  51 درصــد از ترا

1. Product Return Rate
2. Otto
3. Zalando
4. Voice Shopping
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ــرخ رشــد مرکــب  ــا ن ــارد یورویــی تجــارت از طریــق تلفــن همــراه در ســال 2020، ب ــازار 32.4 میلی انتظــار مــی رود ب

ــرد. ــی بگی ــان پیش ــی در آلم ــارت الکترونیک ــی تج کل ــد  ــد و از رش ــترش یاب ــال 2024 گس ــا س ــد ت ــاالنه 14.9 درص س

بررســی ها نشــان می دهــد تنهــا 14 درصــد از خریــداران آنالیــن آلمانــی از طریــق رســانه های اجتماعــی خریــد 

کــه در آینــده آمــاده  کــه هنــوز ایــن روش خریــد را امتحــان نکرده انــد، می گوینــد  کرده انــد. امــا 35 درصــد از کســانی 

ــتند. ــارت هس ــوع تج ــن ن ــتفاده از ای اس

که آلمانی ها آن را دوست دارند. : روش تأخیر قبل از پرداخت  کتور باز فا
کاتالوگــی1  کــه میــراث خریــد  ــازار خریــد آنالیــن در آلمــان اســت  گی هــای مشــخص ب ، یکــی از ویژ ــاز کتــور ب پرداخــت فا

گزینــه  کنیــد2« محبوب تریــن  کنــون بخریــد؛ بعــداً پرداخــت  قبــل از ظهــور اینترنــت در ایــن کشــور اســت. ایــن شــیوه »ا

کل پرداخت هــا را بــه خــود اختصــاص می دهــد و  کــه 30 درصــد از  پرداخــت تجــارت الکترونیکــی در آلمــان اســت 

انتظــار مــی رود اســتفاده از آن افزایــش یابــد و تــا ســال 2024، 33 درصــد از ســهم بــازار را بــه خــود اختصــاص دهــد.

کرده انــد و بــه دومیــن روش محبــوب پرداخــت تبدیــل  کیف هــای پــول دیجیتــال نیــز بــه ســرعت در آلمــان رشــد 

کــه در حــال حاضــر 27 درصــد از ســهم بــازار معامــالت تجــارت  شــده اند. پیش بینــی می شــود اســتفاده از ایــن روش 

ــازار را حفــظ  ــا ســال 2024 همچنــان در حــدود 26 درصــد از ســهم ب ــد و ت ــار دارد، ثابــت بمان الکترونیکــی را در اختی

کنــد. 

کــه در 20 درصــد از معامــالت اســتفاده می شــود و  گزینــه محبــوب اســت  برداشــت مســتقیم3 از حســاب ســومین 

پیش بینــی می شــود ســهم بــازار آن تــا ســال 2024 ثابــت باقــی بمانــد.

پتانسیل رشد زیادی برای خرید برون مرزی در آلمان وجود دارد.
تجــارت الکترونیکــی برون مــرزی در آلمــان، 17.1 درصــد از کل تجــارت الکترونیکــی ایــن کشــور را تشــکیل می دهــد 

ــوز از  ــی، هن ــن آلمان ــداران آنالی ــیاری از خری ــع بس ــت. در واق ــاالنه اس ــروش س ــورو ف ــارد ی ــان دهنده 15.8 میلی ــه نش ک

کار را انجــام  یــک تاجــر بین المللــی خریــدی انجــام نداده انــد )فقــط 55 درصــد از مصرف کننــدگان آنالیــن قبــًا ایــن 

داده انــد(. محبوب تریــن مقاصــد آلمانی هــا بــرای خریــد آنالیــن،  بــه ترتیــب کشــورهای چیــن )40 درصــد(، انگلســتان 

)11 درصــد( و اتریــش )11 درصــد( هســتند.

، تجــار بین المللــی ممکــن اســت بــرای  بــرای دور زدن موانعــی همچــون زبــان آلمانــی و زیرســاخت های ایــن کشــور

تــو و زاالنــدو را ســاده تر بداننــد. ، ماننــد اُ ورود بــه بــازار آلمــان، اقــدام از طریــق پلت فرم هــای اصلــی و محلــی بــازار

1. Catalogue Shopping
2. Buy Now, Pay Later
3. Direct Debit
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کنیــد« در میــان مصرف کننــدگان آلمانــی بســیار محبــوب اســت و پــس   پرداخــت 
ً
کنــون بخریــد، بعــدا شــیوه »ا

از آن کیف هــای پــول  دیجیتــال و پرداخت هــای نقــدی مســتقیم اولویــت دارنــد.

بــا تبدیــل شــدن خواروبــار بــه دســته کلیــدی محصــوالت مــورد تبــادل در بــازار تجــارت الکترونیکی 
پــس از همه گیــری کرونــا، زمــان تحویــل کاالهــا نیــز بــه انتظــارات آنالیــن بــاال افــزوده می شــود.

شــاید بــه دلیــل موقعیــت آلمــان در اروپــای مرکــزی و زیرســاخت های قــوی آن، انتظــارات زیــادی در مــورد ســرعت و 

کثــر زمــان  شــیوه تحویــل محصــول در تجــارت الکترونیکــی وجــود داشــته باشــد. ســه چهــارم خریــداران آلمانــی حدا

قابــل قبــول تحویــل را ســه تــا پنــج روز اعــالم می کننــد. محبوب تریــن روش تحویــل، تحویــل صبــح در منــزل )41 

درصــد(، پــس از آن تحویــل صنــدوق پســتی )36 درصــد( و تحویــل عصــر در منــزل )8 درصــد( اســت.

کــه قــرار اســت پــس از همه گیــری کرونــا نیــز در آلمــان ادامــه یابــد. حــدود  خریــد آنالیــن مــواد غذایــی رونــدی اســت 

ــار بیشــتری را بــه صــورت آنالیــن خریــداری نمــوده و 82  ــا، خواروب کرون 52 درصــد از آلمانی هــا در نتیجــه همه گیــری 

کــه می خواهنــد بــه همــان میــزان در آینــده بــه خریــد آنالیــن خواروبــار ادامــه دهنــد. درصــد از آنهــا اظهــار داشــتند 
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کانادا

ــر  ــه آن را باالت ک ــت  ــال 2021 اس ــارد دالر در س ــد 73.6 میلی ــا درآم ــی ب ــارت الکترونیک ــزرگ تج ــازار ب ــتمین ب ــادا هش کان

کانــادا در حــدود 8 درصــد  از هنــد و پــس از آلمــان قــرار می دهــد. ســهم تجــارت الکترونیکــی از کل خرده فروشــی در 

کــه ایــن میــزان کمتــر از ســایر کشــورهای توســعه یافته بــزرگ ماننــد انگلســتان )28 درصــد( و ایــاالت  متحــده  می باشــد 

ــرخ  ــا ن ــا ســال 2024 ب ــادا ت کان ــازار تجــارت الکترونیکــی  ــکا )14 درصــد( می باشــد. پیش بینی هــا نشــان می دهــد ب آمری

رشــد مرکــب 14.4 درصــد رشــد نمایــد.

کانادا که خیلی آهسته حرکت می کرد، در حال افزایش سرعت خود است:  بازار تجارت الکترونیکی 

کانــادا 	  کانــادا حمایــت می کنــد.  پایه هــای قــوی اقتصــادی و اجتماعــی از رشــد مــداوم تجــارت الکترونیکــی در 

ــی  ــاالی زندگ ــتاندارد های ب ــز اس ــد( و نی ــمند )91 درص ــی های هوش ــت و گوش ــوذ اینترن ــی نف ــب عال دارای ضری

کیفیــت زندگــی ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی، عملکــرد بهتــری دارد. کــه در شــاخص های  اســت 

کاســتکو2 ســه فروشــگاه اینترنتــی برتــر 	  غول هــای خرده فروشــی بــر ایــن بــازار تســلط دارنــد. آمــازون، والمــارت1 و 

1. Walmart 
2. Costco
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از نظــر خالــص فــروش هســتند. خریدهــای برون مــرزی عمدتــًا در کشــورهای انگلیســی زبانــی همچــون ایــاالت 

متحــده آمریــکا و بریتانیــا متمرکــز اســت.

جــذب تجــارت الکترونیکــی از طریــق شــبکه های اجتماعــی از رقیبانــی ماننــد چیــن و بریتانیــا عقــب اســت، 	 

امــا ایــن ســهم در حــال افزایــش اســت. پیش بینــی شــده بــود تعــداد خریــداران در شــبکه های اجتماعــی 

نفــر در ســال 2021 خواهــد رســید. وقتــی  بــه 7.9 میلیــون  نفــر در ســال 2020  از 6.9 میلیــون  کانــادا  در 

ــی  کانادای ــدگان  ــد، مصرف کنن ــده می رس ــش زن ــد پخ ــور مانن ــی نوظه ــارت الکترونیک ــای تج کانال ه ــه  ــت ب نوب

کانال هــای  هنــوز نتوانســته اند بــا رهبرانــی ماننــد چیــن بــه رقابــت  بپردازنــد و تجــارت اجتماعــی از طریــق 

ترجیــح داده می شــود. تثبیت شــده ماننــد فیســبوک 

کلــی  کــه بــا افزایــش  کانادایی هــا هســتند  ، لــوازم الکترونیکــی و ُمــد محبوب تریــن خریدهــای  ســفر
فــروش روبــرو هســتند.

کانــادا در حــدود 73.6 میلیــارد دالر اســت و قــرار اســت تــا ســال 2024 بــا نــرخ رشــد  ارزش بــازار تجــارت الکترونیکــی 

بــه خــود  را  کانــادا  کل خرده فروشــی  از  الکترونیکــی 8 درصــد  یابــد. تجــارت  افزایــش  مرکــب ســاالنه 14.4 درصــد 

کشــورهای توســعه یافته بــزرگ ماننــد بریتانیــا )27.9 درصــد( و  کمتــر از ســایر  کــه ایــن میــزان  اختصــاص می دهــد 

ایــاالت  متحــده آمریــکا )14 درصــد( می باشــد.

گانــه تقریبــًا 2790 دالر  کــدام بــه طــور جدا کانادایــی، هفــت نفــر در حــال خریــد آنالیــن هســتند و هــر  از هــر 10 

کانــادا  ، محبوب تریــن بخــش بــازار تجــارت الکترونیکــی  در ســال هزینــه می کننــد. ســفر بــا 20 درصــد از ســهم بــازار

ــا، افزایــش خواهــد یافــت. وســایل  کرون ــا حــذف محدودیت هــای ســفر پــس از همه گیــری  اســت و احتمــاًال مطابــق ب

الکترونیکــی و رســانه ای )18 درصــد( و ُمــد )17 درصــد( بــه ترتیــب دومیــن و ســومین دســته پرطرفــدار هزینه هــای 

هســتند. کانادایــی  مصرف کننــدگان 

شــرایط اجتماعــی- اقتصــادی قــوی و زیرســاخت های دیجیتــال باعــث رشــد آهســته، امــا مــداوم تجــارت 

کانــادا می شــود. الکترونیکــی در 
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کانــادا قــرار اســت در نهایــت تجــارت دســکتاپ را بــا کمــک افزایــش تجــارت  تجــارت موبایلــی در 
اجتماعــی پشــت ســر بگــذارد.

کانــادا از طریــق تلفــن همــراه صــورت می پذیــرد و از ایــن حیــث بــا  35 درصــد از کل معامــالت تجــارت الکترونیکــی در 

کشــورهایی ماننــد آلمــان و ژاپــن برابــری می کنــد. بــا وجــود آنکــه فــروش مبتنــی بــر دســکتاپ همچنــان بــر بــازار تجــارت 

کــم اســت، امــا بــازار 25.7 میلیــارد دالری تجــارت الکترونیکــی از طریــق تلفــن همــراه بــا ســرعت  کانــادا حا الکترونیکــی 

بیشــتری در حــال رشــد اســت و تــا ســال 2024 بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه 22.8 درصــد بــه رشــد خــود ادامــه خواهــد 

کــه بــرای 53  داد. هنــگام خریــد از طریــق تلفــن همــراه، برنامه هــا و اپلیکیشــن ها بــر مرورگر هــا ترجیــح داده می شــوند 

کنش هــای تکمیل شــده از آنهــا اســتفاده می شــود. درصــد از ترا

کانادایی ها در حوزه تجارت الکترونیکی هستند. کارت ها و ِپی پال روش های ترجیحی پرداخت 

کانادایی ها هستند. گزینه های ضروری پرداخت در میان  کارت ها و ِپی پال یکی از 
کنش هــا را بــه خــود  کــه 64 درصــد از کل ترا کانــادا محســوب می شــوند  کارت هــا راه اصلــی بــرای پرداخــت آنالیــن در 

کارت هــای نقــدی برخــوردار هســتند. در  کارت هــای اعتبــاری از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه  اختصــاص داده انــد. 

کارت  هــای نقــدی 0.68 می باشــد.  کارت اعتبــاری وجــود دارد، در حالیکــه ایــن رقــم بــرای  کانــادا بــه ازای هــر نفــر 2.1 

کــه بــرای 19 درصــد از پرداخت هــا اســتفاده  کانــادا هســتند  گزینــه محبــوب در  کیف هــای پــول دیجیتــال دومیــن 

کــه توســط مصرف کننــدگان انتخــاب می شــود. انتظــار مــی رود  کیــف پــول دیجیتالــی اســت  می شــوند. ِپی پــال، برنــد 

کارت هــا  تــا ســال 2024، کیف هــای پــول  دیجیتــال 23 درصــد از ســهم پرداخت هــا را بــه خــود اختصــاص دهنــد و 

گرفــت.  ــرار خواهنــد  کنش هــای تکمیل شــده مــورد اســتفاده ق همچنــان در 62 درصــد از ترا

کــه اســتفاده از آن تــا ســال 2024 بــا 11  گزینــه محبــوب پرداخــت )11 درصــد( اســت  نقــل و انتقــاالت بانکــی ســومین 

درصــد ســهم بــازار ثابــت باقــی خواهــد مانــد.

کانــادا قــرار دارد، مقصــد کلیــدی خریــد برون مــرزی بــرای  کــه در همســایگی  ایــاالت متحــده آمریــکا 
کانادایی هــا محســوب می شــود.

خریــد برون مــرزی بخشــی از تجــارت الکترونیکــی کانــادا اســت کــه بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه شــده اســت، بــه طــوری 

کــه 62 درصــد از خریــداران آنالیــن از خــارج خریــد می کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن بخــش تنهــا 15 درصــد از کل بــازار 

کــه نشــان می دهــد فضایــی عالــی بــرای تجــار خارجــی بــرای  تجــارت الکترونیکــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد، 

افزایــش ارزش ســبد فــروش آنهــا وجــود دارد.
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کانــادا  کــه نیمــی از تجــارت الکترونیکــی برون مــرزی  محبوب تریــن بازارهــا بــرای خریــد برون مــرزی، ایــاالت متحــده اســت 

را بــا 51 درصــد بــه خــود اختصــاص داده اســت و پــس از آن کشــورهای چیــن )33 درصــد( و بریتانیــا )4 درصــد( قــرار دارنــد.

ــگان را  کــه حمــل و نقــل رای گاه1 هســتند  کربــن-آ ــال برندهــای  ــه دنب کانادایــی ب مصرف کننــدگان 
ارائــه می دهنــد.

گزینــه خــوب بــرای داشــتن. تخمیــن زده  حمــل و نقــل رایــگان در حــال حاضــر یــک انتظــار اســت و نــه فقــط یــک 

کــه خدمــات  کانادایــی بــه طــور منظــم از تاجرانــی خریــد می کننــد  کــه 84 درصــد از مصرف کننــدگان آنالیــن  می شــود 

دارنــد،  مشــخصی  کربــن  کاهــش  خط مشــی های  و  سیاســت ها  کــه  شــرکت هایی  می دهنــد.  ارائــه  رایــگان  ارســال 

کــه 46 درصــد از خریــداران ترجیــح می دهنــد بیشــتر از  کانادایــی جــذاب هســتند، بــه طــوری  بــرای مصرف کننــدگان 

کاهــش می دهنــد. کربــن خــود را  ــه انتشــار  ک کننــد  ــد  مشــاغلی خری

کانــادا شــبکه های اجتماعــی قدیمــی مقاصــد خریــد جذاب تــری نســبت بــه شــبکه های تــازه کار هســتند.  در 

گرام )17.1 درصــد( و یوتیــوب )16.5 درصــد( پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی  فیســبوک )24.5 درصــد(، اینســتا

کــه بزرگســاالن کانادایــی بیشــتر از آنهــا بــرای خریــد محصــوالت اســتفاده می کننــد. در مقابــل، تنهــا 1.1 درصــد  هســتند 

ک2 خریــد می کننــد. احتمــاًال از تیک تــا

1. Carbon-Conscious Brands
2. TikTok

16  /  Global e-commerce trends report jpmorgan.com

ASIA PACIFIC

Australia Insights
Summary

Australia is a market with unique features and big growth opportunities

• Australia’s e-commerce market has innovated at a slower pace than other highly developed nations, 
but it is nevertheless growing, and is marked by distinctive characteristics as a result of its geography.

• Australia and China share a daigou (‘buy on behalf of’) culture, whereby shoppers in Australia buy 
and ship Australian and international products into China. Daigou started primarily as a means to ship 
baby formula into China and has since spread into other market segments such as beauty products, 
medicines and luxury goods. The global pandemic created supply and import issues for daigou 
shopping, but it is still a key feature of Australian e-commerce.1

• E-commerce is strongly integrated into daily life; 72 percent of the nation shops online,2 with 
consumers spending an average of $2,287 a year.3 Australians tend to spend about twice as much 
when they shop online versus in a physical store, as e-commerce facilitates buying bigger and 
bulkier items.4
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استرالیا

اســترالیا یازدهمیــن بــازار بــزرگ تجــارت الکترونیکــی بــا درآمــدی بالــغ بــر  42 میلیــارد دالر در ســال 2021 اســت کــه ایــن 

ــر 16.3  ــال حاض ــترالیا در ح ــی اس ــارت الکترونیک ــازار تج ــد. ب ــرار می ده ــپانیا ق ــس از اس ــک و پ ــر از مکزی ــور را باالت کش

ــازار تجــارت الکترونیکــی  ــه خــود اختصــاص داده اســت. انتظــار مــی رود ب درصــد از کل خرده فروشــی ایــن کشــور را ب

اســترالیا تــا ســال 2024 بــا نــرخ رشــد مرکبــی در حــدود 14 درصــد همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه دهــد.

گی های منحصر به فرد و فرصت هایی عظیم برای رشد است: استرالیا بازاری با ویژ

ــا 	  گرچــه در حــال رشــد اســت، نســبت بــه ســایر کشــورهای توســعه یافته ب ــازار تجــارت الکترونیکــی اســترالیا ا ب

گی هــای متمایــزی،  ــا ویژ ــوآوری پرداختــه اســت و در نتیجــه موقعیــت جغرافیایــی آن ب ــه ن ســرعت کمتــری ب

مشــخص شــده اســت.

ــترالیا 	  ــداران در اس ــب آن خری ــه موج ــه ب ک ــد  ــترکی دارن ــرِف( مش ــد از ط ــو1 )خری ــگ دایگ ــن فرهن ــترالیا و چی اس

ــرای مشــتریان چینــی خریــداری و بــه چیــن صــادر می کننــد. دایگــو در  محصــوالت اســترالیایی و خارجــی را ب

ابتــدا بــه عنــوان وســیله ای بــرای ارســال شــیر خشــک بچــه بــه چیــن مطــرح شــد و از آن زمــان بــه بخش هــای 

1. Daigou Culture (Buy on Behalf of) 
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کاالهــای لوکــس گســترش یافــت. ایــن مفهــوم هــر  ــازار ماننــد محصــوالت زیبایــی و آرایشــی، داروهــا و  دیگــر ب

کرونــا  کلیــدی تجــارت الکترونیکــی اســترالیا بــه شــمار می آیــد، امــا همه گیــری جهانــی  گی هــای  چنــد یکــی از ویژ

مشــکالت عرضــه و واردات را بــرای خریــد دایگــو ایجــاد نمــود.

تجــارت الکترونیکــی بــه شــدت بــا زندگــی روزمــره اســترالیایی ها عجیــن شــده اســت. 72 درصــد از مــردم کشــور 	 

بــه صــورت آنالیــن خریــد می کننــد و بــه طــور متوســط مصرف کننــدگان   2287 دالر در ســال بــرای خریدهــای 

بــا فروشــگاه های  ه  ـ آنالیــن در مقایسـ آنالیــن خــود هزینــه می کننــد. اســترالیایی ها معمــوًال هنــگام خریــد 

ــر و حجیم تــر را  ــالم بزرگت ــد اق ــی خری ــارت الکترونیک ــرا تج ــد، زی ــه می کنن ــتر هزین ــر بیش ــدود دو براب ــی ح فیزیک

تســهیل می کنــد.

برندهای محلی بر بازار رو به رشد تجارت الکترونیکی در استرالیا تسلط دارند.
بــازار تجــارت الکترونیکــی 42 میلیــارد دالری اســترالیا )کــه یــک بــازار مصرفــی محســوب می شــود( 14.3 درصــد 

کــه ایــن رشــد بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه 13.8 درصــد تــا ســال  کــرده و پیش بینــی می شــود  در ســال2020 رشــد 

2024 ادامــه یابــد.

تجــارت الکترونیکــی در حــال حاضــر 16.3 درصــد از کل خرده فروشــی در کشــور را تشــکیل می دهــد، و برخــالف 

بســیاری از کشــورهای مــورد مطالعــه در ایــن گــزارش، عمــده فروشــی در ایــن بخــش تحــت ســلطه دو برنــد محلــی بــوده 

اســت. ســوپرمارکت های زنجیــره ای اســترالیایی بــا عنــوان »وول ورث1« برتریــن خرده فــروش آنالیــن از نظــر فــروش 

خالــص اســت و پــس از آن ســوپرمارکت های زنجیــره ای اســترالیایی »ُکلــز2« و در جایــگاه ســوم فروشــگاه های »اپــل3« 

قــرار دارنــد.

ــه  ــار ب ــان و تج ــرای بازرگان ــی را ب ــود فراوان ــد س ــه، می توان ــد جانب ــای چن کانال ه ــترتژی های  ــمت اس ــه س ــت ب حرک

کــه بــه طــور خــاص بــه برندهــای عمــده داخلــی خــود وفــاداری  همــراه داشــته باشــد. اســترالیایی ها ایــن طــور نیســتند 

ُکلــز و وول ورث خریــد می کننــد  خاصــی داشــته باشــند. از هــر 10 اســترالیایی، در هــر دوره ســه ماهــه، 9 نفــر از برندهــای 

کــه مصرف کننــدگان از زیرســاخت آنالیــن یــک برنــد اســتفاده می کننــد، چهــار  - امــا تحقیقــات نشــان می دهــد زمانــی 

کننــد. کــه از ســایر تجــار مشــابه خریــد  برابــر کمتــر احتمــال دارد 

1. Woolworths
2. Coles
3. Apple
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خریــد و فــروش آنالیــن از طریــق تلفــن همــراه، نســبت بــه کامپیوتــر از محبوبیــت کمتــری برخــوردار 
اســت، امــا نســل های جــوان اســترالیایی، در حــال جــذب شــدن بــه ایــن شــیوه هســتند.

بــازار 15.2 میلیــارد دالری تجــارت الکترونیکــی از طریــق تلفــن همــراه در حــال حاضــر بیــش از یــک ســوم )36 درصــد( 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ســال 2020، اســتفاده از تلفــن همــراه  از کل تجــارت الکترونیکــی ایــن 

کارکنــان اداری شــروع بــه دورکاری نمــوده و خریدهــای آنالیــن  کاهــش یافــت، زیــرا بســیاری از  بــرای خریــد آنالیــن 

خــود را از طریــق رایانه هــای شــخصی خــود انجــام دادنــد. بــا ایــن حــال، بــا بهتــر شــدن شــرایط و از ســرگیری الگوهــای 

ــا ســال  کاری معمــول، رشــد تجــارت الکترونیکــی از طریــق تلفــن همــراه بــه شــدت افزایــش یافــت و انتظــار مــی رود ت

2024 بــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه ای معــادل 17.6 درصــد افزایــش یابــد. هنــگام اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای انجــام 

کنش هــای  خریدهــای آنالیــن، مرورگرهــای ســنتی همچنــان بــر برنامه هــا ترجیــح داده می شــوند و در 62 درصــد از ترا

تکمیــل شــده از طریــق تلفن هــای همــراه، خریدهــا مبتنــی بــر اســتفاده از مرورگرهــا بــوده اســت.

غالــب شــدن شــیوه های خریــد آنالیــن مبتنــی بــر تلفــن همــراه، بــرای دســتیابی بــه نســل های جوان تــر امــری 

ضــروری اســت. کمــی کمتــر از نیمــی از جمعیــت مــردم اســترالیا یعنــی )49 درصــد( حداقــل یــک بــار در هفتــه از طریــق 

تلفــن همــراه خــود خریــد آنالیــن انجــام می دهنــد- ایــن رقــم بــرای نســل هــزاره1 بــه 66 درصــد و بــرای نســل زد2 

ــد. ــد می رس ــه 65 درص ــد( ب ــا آمده ان ــه دنی ــال 1997 ب ــد از س ــه بع ک ــی  )جوانان

بــازار 42 میلیــارد دالری تجــارت الکترونیکــی اســترالیا )کــه یــک بــازار مصرفــی محســوب می شــود( 14.3 درصــد 

کــرد. در ســال 2020 رشــد 

کارت ها استفاده می شود. در نیمی از کل پرداخت های آنالین استرالیا از 
کنش هــا از ایــن طریــق  کــه 50 درصــد از ترا ــرای پرداخــت آنالیــن در اســترالیا هســتند  کارت هــا، پرکاربردتریــن روش ب

ــد از  ــه در 23 درص ک ــود  ــوب می ش ــت محس ــن روش پرداخ ــال مهمتری ــول دیجیت ــف پ کی ــد از آن  ــود. بع ــام می ش انج

کنش هــای بانکــی بــا ســهم  پرداخت هــا از آن اســتفاده می شــود و در نهایــت و در جایــگاه ســوم، نقــل و انتقــاالت یــا ترا

بــازار 16 درصــدی قــرار دارد.

کــه  کارت هــا 52 درصــد از پرداخت هــا را بــه خــود اختصــاص دهنــد، در حالــی  انتظــار مــی رود تــا ســال 2024، 

کنشــات را بــه خــود اختصــاص خواهنــد  کیف هــای پــول دیجیتــال 21 درصــد و نقــل و انتقــاالت بانکــی 20 درصــد از ترا

1. Generation Y/ Millennials (1981-1996)
2. Generation Z (1997-2012)
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 پرداخــت کنیــد« را تشــویق می کننــد، 
ً
کنــون بخریــد، بعــدا کــه شــیوه »ا ِکالرنــا2  فترِپــی1 و 

َ
داد. برندهــای معروفــی ماننــد ا

کنــون دارای یــک  نیــز در اســترالیا در حــال افزایــش هســتند؛ بــه طــوری کــه 30 درصــد از جمعیــت بزرگســال ایــن کشــور ا

کــه  کاربــری بــرای ایــن منظــور هســتند. ایــن شــیوه خریــد بــا قــدرت جــذب قــوی در بیــن نوجوانــان و جوانــان  حســاب 

کــرده اســت، تقاضاهــای در حــال رشــدی نیــز بــرای قانون منــد  وســیله ای بــرای گســترش پرداخت هــای آنالیــن فراهــم 

کــرده کــه خواهــان تنظیــم اســتانداردهای مشــابه ســایر روش هــای پرداخــت ماننــد  کــردن ایــن شــیوه پرداخــت ایجــاد 

کارت هــا بــرای آن هســتند.

بــا توجــه بــه تمایــل مشــتریان بــه اتخــاذ روش هــای خریــد و پرداخــت جدیــد، خریــد آنالیــن از طریــق موبایــل، 

کنیــد« در حــال افزایــش اســت.  پرداخــت 
ً
کنــون بخریــد، بعــدا خریدهــای برون مــرزی و شــیوه »ا

کــه بــرای تأمیــن تقاضــای خــود از خــارج از کشــور  اســترالیایی ها خریــداران آنالیــن معمولــی هســتند 
خریــد می کننــد.

کــرده و بــازار 4.2 میلیــارد دالری را بــه  کثــر مصرف کننــدگان آنالیــن اســترالیایی )61 درصــد( از خــارج از مرزهــا خریــد  ا

دســت آورده انــد کــه 10 درصــد از کل تجــارت الکترونیکــی در ایــن کشــور را بــه خود اختصاص داده اســت. محبوب ترین 

مقاصــد خریــد اســترالیایی ها در خــارج از کشــور بــه ترتیــب چیــن، ایــاالت متحــده و انگلســتان هســتند. بــرای مثــال 

، خریــداران اســترالیایی بــازه زمانــی 10 روزه را یــک ســرعت تحویــل قابــل قبــول بــرای خریدهــای آنالیــن  در حــال حاضــر

خــود از ایــاالت متحــده بــه شــمار می آورنــد.

تأمین کننــدگان لجســتیک بین المللــی در حــال ســرمایه گذاری در ظرفیت هــای اضافــی بــرای پاســخگویی بــه 

تقاضــای فزاینــده تجــارت الکترونیکــی اســترالیایی ها از خــارج از کشورشــان هســتند. بــه عنــوان مثال پســت دی ِاچ ِال3 

کــرد تــا ظرفیــت تجــارت الکترونیکــی و  یــک ســرویس جدیــد حمــل از اســترالیا بــه ســنگاپور را در ســال 2021 راه انــدازی 

ســرعت تحویــل را در سراســر شــبکه جنــوب غربــی اقیانــوس آرام افزایــش دهــد.

کشــورهای جنــوب اقیانــوس آرام4 ماننــد اســترالیا و  غول هــای رســانه های اجتماعــی شــروع بــه تمرکــز بــر روی 

کرده انــد. نیوزلنــد 

کــرده و ایــن فرصــت بزرگــی را بــرای  اســترالیایی ها تقریبــًا دو ســاعت در روز را در رســانه های اجتماعــی صــرف 

کننــد. ادغــام رســانه های اجتماعــی  برندهــا بــه وجــود مــی آورد تــا بــا مشــتریان خــود روبــرو شــده و توجــه آنهــا را جلــب 

1. After Pay 
2. Klarna
3. DHL
4. Down Under
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کاربــران اینترنــت 16 تــا  کــه در اســترالیا ریشــه دوانــده اســت. حــدود 30 درصــد از  بــا تجــارت یــک رونــد جهانــی اســت 

کلیــدی در  کار اســتفاده می کننــد و ســایت های  64 ســاله در حــال حاضــر از پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی بــرای 

رســانه های اجتماعــی اســترالیا بــرای خریــد، در حــال رســیدن بــه شــرایط بهینــه هســتند. عملکردهــای فروشــگاهی 

کــه پینترســت قــرار بــود  گرام در ســال 2020 در ایــن کشــور راه انــدازی شــد، ایــن در حالــی اســت  در فیســبوک و اینســتا

در اواخــر ســال 2021 عملکــرد خریــد را در اســترالیا گســترش دهــد.
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