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 1.1مقدمه
هرروز که ميگذرد بازارهای جديدی در دنيای الکترونيکي ظهور پيدا ميکنند و سنننب بنای جديدی را برای توسننعه
ک سب و کارها و م سئوليت راهبردی دولتها به جای ميگذارند .تجارت الکترونيکي نيز که متاثر از اقت صاد ديجيتال
اسننت  ،چالشها و فرصننتهای جدی و جديدی را پيش رو دارد که س نياسننتها و تصننميمگيریهای دولت بر آن اثر
ميگذارد و تاثير ميپذيرد.
اين اثر و تاثّر به اين معنا ست که همواری م سير تجارت در ع صر پي شرو ،متاثر از قوانين دولت در حوزه تجارت برخط
خواهد بود ،فعل و انفعالي که مي تواند آ ساني و يا د شواری در طي م سير ک سب و کارهای ايران را در ف ضای تجارت
الکترونيکي و تجارت همراه رقم بزند و دولت يکي از بازيگران کليدی اقتصاد تجارت برخط خواهد بود.
ت سهيل تجارت الکترونيکي ،ميتواند راه را باز کند يا به دليل عدم توجه به وجود تغيير بيرون و نياز به تغيير دروني،
ناخواسته ممکن است طي اين مسير را دشوارتر بگرداند ،مسيری که بخش مهمي از فعاليت اقتصادی و زنجيره ارزش
توليد ،توزيع و مصرف کاالها و همچنين ابزارهای ديجيتال کشور را هدايت ميکند و برنامهريزی درخصوص اين مهم
به تو سعه بهتر ک شور بويژه در حوزه اقت صادی و ايجاد ا شتغال ،ميتواند کمک کند .اثربخ شي چنين برنامه ريزی
برپايه شناخت هرچه بهتر کميت و کيفيت کسب و کارهای اينترنتي خواهد بود.
شاخصهای متفاوتي برای سنجش تجارت اينترنتي در سطح بين المللي معرفي شده اند ،شاخص هايي که به طور
پيوسته در حال تغيير و بهبود هستند تا شناخت بهتری محقق شود .اين موضوع در کشور ما نيز وجود دارد.
حجم تجارت الکترونيکي ک شور ،در سالهای گذ شته مبتني بر مبادالت درگاه های اينترنتي بوده ا ست .در گزارش
پي شرو برآنيم تا نگاه جامع تری ن سبت به گذ شته با توجه به گ ستره مبادالت تجاری اينترنتي در نظر گرفته شود و
اين شننناخت صننرفا به آمار معامالت برخط محدود نشننود به نحوی که از هم نظر تعداد و هم از نظر حجم مبادالت
شناخت بهتری نسبت به واقعيت موجود احصا شود و بدين ترتيب بتوان ديد وسيعتر و روشنتری نسبت به وضعيت
ايران در حوزه تجارت اينترنتي ارائه نمود.
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 1.2اهداف
هدف از اين سننند ايجاد شننناختي بهتر از وضننعيت تجارت الکترونيکي در ايران بوده اسننت به صننورتي که بتواند به
پرسشهای زير پاسخ دهد:
تعداد ک سب و کارهای الکترونيکي ايران ،که کاالها يا خدمات خود را به وا سطه ب ستر اينترنتي عر ضه نموده
اند اعم از سننايت های اينترنتي يا سنناير کسننب و کارهايي که امکان پرداخت برخط را برای خريداران خود
فراهم کرده اند ،به چه ميزان است؟
حجم مبادالت انجام شده در اين کسب و کارها چه ميزان است؟
حجم مبادالت تجارت اينترنتي در مقايسه با توليد ناخالص کشور چه ميزان است؟
اين روند (در خصوص مقدار مبادالت و تعداد کسب و کارها) برای سال آينده چه ميزان برآورد ميشود؟
مجموع مبلغ پرداختي برای خريد کاال از طريق درگاههای اينترنتي در مقايسننه با پايانههای فروشننگاهي چه
تغييراتي داشته است؟در سالهای اخير ،متوسط مبلغ هر تراکنش اينترنتي در خريد کاال چه روندی داشته
است؟
هر خريدار اينترنتي به طور متوسط در سال گذشته چند بار تجربه خريد خود را تکرار نموده است؟
متوسط فرصت شغلي ايجاد شده توسط کسب و کارها براساس امار موجود چه ميزان است؟
توزيع جغرافيايي کسب و کارها به چه صورت است ؟
توزيع فعاليت های فروش کاال و خدمات به چه صورت است ؟
آيا شکاف جنسيتي بين مديران کسب و کارهای اينترنتي ديده ميشود ؟
توزيع سني مديران کسب و کارهای اينترنتي ايران به چه صورت است ؟
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 1.3محدوده
در اين گزارش با توجه به به محدوده داده های در دسترس از بانک مرکزی ايران ،مرکزی ملي آمار ايران ،بانک جهاني
و فايندکس ،همچنين برخي آمار ر سمي منت شر شده از سوی ک سب و کارهای اينترنتي به برر سي و ضعيت تجارت
اينترنتي در سال گذ شته يعني سال  1396پرداخته شده ا ست و بدين ترتيب با توجه به آمار پي شين و روندهای
موجود ،برآوردی پيشبينانه از حجم مبادالت تجارت الکترونيکي در سال  1397انجام پذيرفته است.
در اين برر سي ک سب و کارهای الکترونيکي که اقدام به عر ضه و فروش مح صوالت خود در ب ستر اينترنتي نموده اند،
لحاظ شده اند و ک سب و کارهايي که صرفا با ابزارهای الکترونيکي در ب ستر اينترنت و يا اينترانت به بهبود و ت سريع
فرآيندهای داخلي و زنجيره ارزش خود پرداخته اند ،مدنظر قرارنگرفتهاند.

 1.4روششناسی
کسنننب و کارهای اينترنتي ،جنبه های نوآورانه و حوزه های نوظهوری را در بر ميگيرند .به همين خاطر مطالعه و
سنجش آنها به پويايي بيشتری نياز دارد .شاخصهای تجارت الکترونيکي از جمله شاخص بنگاه به مشتری از سوی
آنکتاد ،هر ساله تغييراتي در متدولوژی خود دا شته اند .گزارش حاضر نيز تالش نموده ا ست برر سي بهتری نسبت به
گذ شته دا شته با شد و در عين حال انعطافي برای گزارشهای آينده جهت مطالعه و مقاي سه بهتر تجارت الکترونيکي
کشور داشته باشد.
در پژوهش حا ضر با ا ستناد به آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی ايران درخ صوص حجم تراکنشهای برخط و با
اسننتفاده از داده های مالي موسننسننه فايندکس از انواع روش های پرداخت در کسننب و کارهای اينترنتي در منطقه،
برآوردی از حجم مبادالت ساير روشها صورت پذيرفت.
همچنين در خصوص تعداد کسب و کارهای اينترنتي به استناد آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ،شاپرک 1،نماد
اعتماد الکترونيکي و برخي ارائه دهندگان درگاه غير مسننتقيم ،برآوردی از تعداد کل کسننب و کارهای اينترنتي انجام
پذيرفت.

 .1شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت
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حجم مبادالت تجارت الکترونيکي در کشننورهای مختله هرسنناله در حال افزايش اسننت اين بدان معني اسننت که
آگاهي از بهبود وضنننعيت ايران از نظر افزايش حجم مبادالت و تعداد کسنننب و کارهای اينترنتي ،به تنهايي به معني
بهبود وضعيت ايران نيست چرا ممکن است ساير کشورها روند بسيار سريعتری را پيش گرفته باشند.
بنابراين به منظور شنننناخت وضنننعيت و هدفگذاری بهتر در اين حوزه ،حجم مبادالت الکترونيکي به نسنننبت توليد
ناخالص داخلي با اسنننتناد بر داده های اعالمي از سنننوی بانک جهاني و همچنين مرکز ملي آمار ايران مورد مطالعه
قرارگرفته است.

 1.5ذی نفعان
يافته های اين سند ميتواند برای تمام سازمان ها و افرادی که به نوعي در تصميم سازیها ،سياستگذاری و توسعه
تجارت الکترونيکي و اقتصاد ديجيتال در کشور سهيم هستند ،مورد استفاده قرار بگيرد.
بهره برداران از اين سند ميتوانند بازيگران اصلي تجارت الکترونيکي شامل نهادهای حاکميتي اعم از وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،مرکز ملي فضنننای مجازی ،پليس فتا نيروی انتظامي و  ...همچنين کسنننب و کارهای اينترنتي،
استارتاپها و سرمايهگذاران در اين حوزه باشند.

شکل  .1-1بازيگران کليدی تجارت الکترونيکي در کشور
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 1.6محدودیت
دادههای شننفاف و بروز در کشننور ،وجود مرجع مشننخص و متولي آماری مرتبط و همکاری برخي سننازمانها به ارائه
برآوردی بهتر ،جامعتر و بروزتر از و ضعيت تجارت الکترونيک ک شور منتهي مي شود .بعالوه ذکر اين نکته ضروری
ا ست که وجود محدوديتهايي در اين خ صوص علي رغم تالش و دقت به کار رفته جهت ا ستفاده از دقيقترين و
ا صيلترين منابع موجود ،ناخوا سته خروجي حا صل از اين ورودی ها را ممکن ا ست متاثر کند و ارائه برآوردی شفاف
براساس شاخص های هماهنب با اهداف کشور که بتواند تمام حوزه های تجارت الکترونيک ايران را با جزئيات تشريح
کند ،تحت تاثير قرار ميدهد.
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 1.7خالصه فصل
در اين فصل مروری بر اهداف اين گزارش داشته ايم .همچنين روش مورد استفاده ،ذی نفعان و محدوديتهای بسط
اين نو شتار را به اخت صار بيان کرديم .در ادامه ،ابتدا به برر سي و ضعيت زير ساختهای فني مورد نياز برای تو سعه
تجارت الکترونيکي ميپردازيم و سپس وضعيت دموگرافي کسب و کارهای اينترنتي ايران و حجم تجارت الکترونيکي
را بررسي مينماييم.
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. 2وضعیت زیرساختی

تجارتالکترونیکی
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 2.1مقدمه
رونق تجارت الکترونیکی به تو سعه امکانات این حوزه برای تمام اع ضای زنجيره های عرضه و تقاضا مح صوالت
نياز دارد ،به نحوی که خريداران و فرو شندگان بتوانند با د ستر سی سریع تر ،آ سانتر و ارزان تر بي شتر منتفع
شننوند و در حمايتي با نگاه بلندمدت از سننوی سننازمانهای هدايت کننده دولتي ،بتوانند مسننير رشنندی پويا و پايا را
بيايند.
يکي از زيرساخت های فني کليدی برای انجام تجارت الکترونيکي ،اينترنت محسوب مي شود که طبيعتا سرعت باالتر
آن فراهم کننده شرايط بهتری برای تحقق فرآيندهای تجارت الکترونيکي از طريق بستر اينترنتي برای کسب و کارها
است.

 2.2میزان دسترسی به اینترنت در ایران
در سال های اخير ،با توسعه زير ساخت های الزم به طور پيوسته امکان دسترسي افراد بيشتری به اينترنت از طريق
خطوط ثابت و همراه فراهم شده ا ست .اما با توجه به ر شد جمعيت ،معيار منا سب تر برای ايجاد درک بهتر از در صد
افرادی که به اين زيرساخت دسترسي دارند ،نرخ نفوذ اينترنتي مي باشد .اين شاخص بويژه زمانيکه امکان دسترسي
بالقوه به اينترنت را ميسنجد ،معيار بهتری برای درک ظرفيت بالفعل شدهخواهد بود.
گزارش های متفاوتي در خصوص نرخ نفوذ اينترنت ارائه شده است که تمامي آنها نشانگر افزايش دستر سي جمعيت
ايران به اينترنت اسننت .در اين پژوهش ،داده های مربوط به مراجع معتبر در اين خصننوص از جمله اتحاديه جهاني
مخابرات ،بانک جهاني و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ايران در نظر گرفته شده است .بر اساس داده های موجود
کمينه نرخ نفوذ اينترنت در سال  2018نزديک به  %60و بيشينه آن بيش از  %80باشد .براين مبنا نرخ نفوذ اينترنت
ايران  %73.23برآورد مي شود .در نمودار  1-2ن سبت د ستر سي جمعيت ايران به اينترنت از سال  2000تا 2018
ترسيم شده است.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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براساس داده های اتحاديه جهاني مخابرات ،بانک جهاني و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ايران

نمودار  .1-2نسبت دسترسي جمعيت ايران به اينترنت

با توجه نمودار فوق ،سال گذشته ،بيش از نيمي از جمعيت ايران به اينترنت دسترسي داشته اند .اين درحالي است
که در سال  %45 ،2015جمعيت و سال  %39 ،2014جمعيت ايران از اين امکان بهره مند بوده اند.
همچنين تعداد کاربران اينترنتي در ايران کمي بيشنننتر از ميانگين خاورميانه و شنننمال افريقا ( )48.178و ميانگين
جهاني ( )45.785گزارش شننده اسننت .به عبارت ديگر ،در ايران نرخ نفوذ اينترنت بيش از ميانگين جهاني اسننت اما
در مقايسننه با کشننورهای ديگر مسننيری پرفراز و نشننيب را در پيش دارد .به عنوان مثال بحرين و هند با نرخ نفوذی
معادل  ،%98کانادا با  %90و دانمارک با  ،%97امکان دستر سيدرصد مهمي از جمعيت مقيم خود را فراهم نموده اند،
نرخ نفوذ باالتر بيانگر آن ا ست که زير ساخت فني اوليه برای تجارت الکترونيک مهيا ا ست و در اين شاخص منطقه
جغرافيای ،جنسنننيت و ميزان درآمد افراد تاثيرگذار نيسنننت و تمامي افراد در جوامعي که دارای نرخ نفوذ اينترنت
بيشتری هستند ،امکان دسترسي به اينترنت را دارا هستند.
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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نمودار  .2-2کشورهای دارای بيشترين نرخ نفوذ اينترنت از سال  2000تا 2016

با توجه به نمودار فوق ،باالترين نرخ نفوذ اينترنت طي چندين سننال گذشننته مربوط به جزاير فالکلند اسننت .در حال
حاضر اين ميزان برابر با  % 99.02از سوی اتحاديه جهاني مخابرات عنوان شده است .به طور مشابه جزيره ايسلند ،در
گزارش های ساالنه  6بار باالترين نرخ نفوذ اينترنت را گزارش داده ا ست .جزاير برمودا نيز در سال  2015نرخ باالی
 %98.32را به خود اختصنناص داده اسننت .نکته جالب درخصننوص کشننورهای مورد مطالعه از نظر نرخ نفوذ اينترنت،
جزيره بودن آن ها است.
در د سترس بودن اينترنت به معنای ر شد تجارت الکترونيکي ني ست .زيرا برا ساس مطالعات صورت گرفته دريافتيم
که در سال  ،2016کشور چين در حالي رتبه نخست حجم تجارت الکترونيکي جهان را به خود اختصاص داده است
که تنها  %53جمعيت اين کشننور جز کاربران اينترنتي بودند که تفاوت فاحشنني با حجم تجارت الکترونيک کشننور
ايران با درصنند مشننابهي از کاربران اينترنتي وجود دارد ..از اين رو ،ضننرورت دارد برای شننناخت وضننعيت تجارت
الکترونيکي ايران و آينده بالقوه آن ،به بررسي ابعاد مختله بصورت همزمان بپردازيم.

 2.3میزان دسترسی به سرور امن
سرور امن ت ضمين ميکند که داده های تجاری و تبادالت مالي انجام شده در ب ستر وب ،به صورت محافظت شده
نگهداری و تبادل شوند .سرورهای امن از پروتکل  SSL2برای رمزگذاری و رمزگ شايي دادهها ا ستفاده ميکنند تا
اشخاص و ابزارهای ثالث نتوانند به اين داده ها دست پيدا کنند.
بديهي است امنيت دادههای مالي و تجاری دارای اهميت بسياری برای خريداران و فروشندگان خواهد بود ،به همين
دليل امنيت سرورها به عنوان شاخ صي برای سنجش کارکردی تجارت الکترونيکي ک شورها درنظرگرفته مي شود
.براسنناس داده های بانک جهاني ،گرچه تعداد سننرورهای امن در ايران افزوده شننده اسننت اما وضننعيت ايران فاصننله

2. Secure Socket Layer

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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ب سياری با ا ستانداردهای جهاني دارد .و به مرور ،شکاف بي شتری در مقاي سه با و ضعيت جهاني پيدا کرده ا ست .در
نمودار  3-2تعداد سرورهای امن به ازای يک ميليون نفر جمعيت در ايران ،منطقه و جهان مقايسه شده اند.
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نمودار  .3-2تعداد سرورهای امن به ازای يک ميليون نفر جمعيت

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

بررسي روند مبادالت و تعداد کسب و کارهای اينترنتي در ايران

صفحه  16از 85

 2.4سایر زیرساخت های فنی تجارت الکترونیکی
نگاهي به آمارهای منتشننر شننده از وزارت ارتباطات و اطالعات ،روند رو به رشنندی را در سنناير شنناخص های فناوری
اطالعات نشان مي دهد .از اين رو ،عالوه بر افزايش ميزان دسترسي به اينترنت ،شاهد رشد ساير شاخص های فناوری
اطالعات نيز هستيم.
جدول  .1-2بررسي شاخص های زيرساخت فني تجارت الکترونيکي از سال  1389تا 1395

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

بررسي روند مبادالت و تعداد کسب و کارهای اينترنتي در ايران

صفحه  17از 85

 2.5خالصه فصل
و ضعيت ايران از نظر شاخص های مختله زير ساخت فني ن سبت به گذ شته روند رو به ر شدی دا شته ا ست .اين در
حالي ا ست که در مقاي سه با کشورهای ديگر سرعت رشد قابل توجهي ندا شته ا ست .در خ صوص نرخ نفوذ اينترنتي،
رشد کشور کمي بيشتر از متوسط منطقه و جهان بوده است .با اين حال درخصوص شاخص ديگری مانند سرورهای
امن ،کشور ايران رشد کمتری از منطقه و بسيار کمتر از جهان داشته است .با توجه به اينکه سرورهای امن ،بر امنيت
تبادل داده های تجاری و اعتماد به انجام مبادالت اينترنتي تاثيرگذار ه ستند .در نتيجه بر تو سعه تجارت الکترونيکي
کشور نيز موثر خواهند بود.
چرايي عدم رشنند کافي کشننور در حوزه سننرورهای امن محل بحث و گفتگو اسننت ،با اين حال بهتر اسننت باتوجه به
عوامل موثر ن سبت به بهتر کردن و ضعيت ک شور در اين شاخص توجه بي شتری معطوف نمود .در شاخص نرخ نفوذ
اينترنتي هم گرچه از متوسننط جهاني باالتر هسننتيم ،اما همچنان نکات بسننياری برای بهينه کردن وضننعيت خود از
کشورهای پيشرو مي توان آموخت .ايسلند  16سال پيش ،نرخ نفوذ اينترنتي بيشتری نسبت به وضعيت کنوني ايران
را تجربه کرده است.
يادآوری اين نکته ضنروری اسنت که داشنتن زيرسناختهای فني ،تنها يکي از پايههای رشند تجارت از طريق بسنتر
الکترونيکي ا ست .شناخت قابلیتهای روزافزون تجارت الکترونیکی و چگونگی حل م سائل جاری و آتی از
طریق این قابلیت ها ،اهميت به مراتب بيشتری دارند ،گرچه در عمل از نظر دور مانده باشند.
زيرساخت های فرهنگي ،تجاری و قانوني در بهره برداری بهينه از امکانات فني ايجاد شده و در دستاوردهای درآمدی
و اشننتغالي تجارت الکترونيکي نقش موثری خواهند داشننت .تاثير و تاثر اين زيرسنناخت ها به عنوان ورودی فرآيند
تجارت الکترونيکي اسننت ،ورودی هايي که خروجي های متفاوتي را در وضننعيت تجاری کشننور موجب خواهند ش ند.
تغيير سبک خريد و فروش بر تعداد و تنوع مبادالت خريداران و عر ضه کنندگان مح صوالت به صورت اينترنتي تاثير
خواهد گذاشنننت و تغييرات پيشنننرو در توليد محتواهای آموزشننني و نرم افزاری ميتواند بر ميزان مبادالت تجاری
اينترنتي تاثير بگذارد.
 نرخ نفوذ اينترنت در سال  ،1395بيش از  53%.23بوده است.
 ميزان برآورد نرخ نفوذ اينترنت در سال  ،1397در حدود  %73.23ميباشد.
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 سرور امن تضمين ميکند که داده های تجاری و تبادالت مالي انجام شده در بستر وب ،به صورت محافظت
شده نگهداری و تبادل شوند.
 در سال گذ شته ،به ازای هر  1ميليون نفر جمعيت ساکن ايران ،تقريبا حدود  224سرور امن وجود دا شته
است.
 در منطقه (خاورميانه و شنننمال افريقا) ،به ازای هر  1ميليون نفر جمعيت ،حدود  309سنننرور امن وجود
داشته است.
 به صورت جهاني به ازای هر  1ميليون نفر جمعيت ،نزديک به  3511سرور امن وجود داشته است.
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دموگرافی کسب و

کارهای اینترنتی ایران
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 3.1مقدمه
شناخت بهتر و ضعيت موجود ک سب و کارها ميتواند به برنامهريزی بهتر آنها برای ر سيدن به آينده مطلوب کمک
کند .بر همين اساس طي سه سال اخير ،از ميان حدود سي هزار نفر از متقاضيان دريافت نماد اعتماد الکترونيکي از
طريق پر س شنامه الکترونيکي و برر سي پايگاه داده آماری سامانه نماد اعتماد الکترونيکي ،برر سيهايي انجام شد .در
اين برر سي هر دامنه به عنوان يک ک سب و کار درنظر گرفته شده ا ست .نتايج حا صل در ادامه به تف صيل ارائه شده
است.

 3.1.1گروه سنی مدیران کسب و کارهای اینترنتی
برا ساس برر سي مرکز تو سعه تجارت الکترونيکي ،نزديک به ه شتاد در صد مديران ک سب و کارهای اينترنتي (وب
سايت ها) در گروه سني  20تا  40سال قرار دارند با اين حال افرادی با سن بيشتر از  80سال ( )% 0.1و سن کمتر از
 18سال ( )1%نيز گزارش شده اند .دا شتن ک سب و کارهای اينترنتي نه تنها جوانان ،بلکه کهن ساالن را نيز به خود
جذب کرده است .در نمودار زير ،توزيع سني مديران کسب و کارهای اينترنتي نمايش داده شده است.

40تا 60سال
20تا 30سال

18%

%36
30تا 40سال
%43

ب %0.1

بيش از  80سال
60تا 80سال
40تا 60سال
30تا 40سال
20تا 30سال

ب %1

18تا 20سال

نمودار  .1-3توزيع سني مديران کسب و کارهای اينترنتي

به عبارتي ديگر برا ساس اظهارات متقا ضيان نماد ،نزديک به ه شتاد در صد مدیران این ک سب و کارها در گروه
سنی  20تا  40سال قرار دارند .با اين حال افرادی با ميانگين سني بیش از  80سال ( )% 0.1و کمتر از  18سال
( )%1هم گزارش شده اند .بيشتر اين کسب و کارها ،جز کسب و کارهای کوچک به شمار مي روند.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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 3.1.2شکاف جنسیتی مدیران کسب و کارهای اینترنتی
شاخص جهاني شکاف جن سيتي3يک شاخص مقاي سه ای ميان دو جن سيت مونث و مذکر ا ست که برای اولين بار در
سال  2006تو سط انجمن جهاني اقت صاد معرفي شده ا ست .اين شاخص ،تفاوتهای ميان دو جنس را در چهار بعد
مشارکت اقتصادی ،سياسي ،آموزش و بهداشت بررسي مي کند و اعتبار بااليي در ميان شاخصهای جهاني دارد.
براسنناس گزارش انجمن جهاني اقتصنناد در سننال ، 2016شنناخص فاصننله جنسننيتي در حوزه مشننارکت و فرصننتهای
اقتصادی ايران (نسبت برابری بانوان به آقايان) برابر  0.35بوده است .اين شاخص رقمي ميان صفر و يک مي باشد که
عدد  1برابری کامل را نشان ميدهد و در اين گزارش بطور کلي رتبه ايران  139از ميان  144کشور است.
جدول  .1-3مقايسه وضعيت حمايت از کارآفريني زنان در ايران با کشورهای منتخب
رتبه

کشور

GEI

رتبه

کشور

GEI

22

قطر

55

45

عربستان

40.2

24

کره

54.2

47

کلمبيا

38.2

26

امارات

53.5

49

اردن

36.5

33

عمان

46.9

57

آفريقای جنوبي

32.9

35

بحرين

45.1

59

لبنان

31.5

37

ترکيه

44.5

64

قزاقستان

29.7

39

کويت

42.8

68

هند

58.4

43

چين

41.1

72

ايران

26.8

3Gender-Gap Global Index
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همچنين براسننناس گزارش کارآفريني جهاني ،4وضنننعيت حمايت از کارآفريني زنان در ايران ضنننعيه بوده و بعد از
ک شورهايي مانند چين ،عرب ستان و م صر قرار دارد .بر ا ساس شاخص کارآفريني جهاني 5،ک شور ايران رتبه  72از 137
ک شور را دا شته ا ست .به نظر مير سد نياز به برر سيها و حمايت های بي شتری در اين زمينه در ايران وجود دارد .در
جدول بعد وضعيت ايران در مقايسه با برخي از کشورهای منتخب نشان داده شده است.
بر اين اسناس ،مرکز توسنعه تجارت الکترونيکي تفاوت جنسنيتي دو جنس را در مديريت کسنب و کارها لحاظ نمود.
نتيجه اين بررسي نيز ،شکاف جنسيتي عميقي را نشان داده است .به نحوی که %9 ،مديريت کسب و کارهای حقيقي،
تو سط بانوان گزارش شده ا ست و  %91ک سب و کارهای اين اينترنتي به مديريت مردان بوده ا ست .انتظار دا شتيم با
توجه به شرايط کسب و کارهای اينترنتي ،نسبت متعادل تری از مشارکت بانوان در مديريت اين کسب و کارها داشته
با شيم ،نتايج اين برر سي در حال حا ضر بر خالف اين اعتقاد بوده ا ست .خانم ها در کمتر از  %10مديريت ک سب و
کارهای الکترونيکي ايران ح ضور دارند .توزيع جن سيتي مديران ک سب و کارهای اينترنتي در شکل زير نمايش داده
شده است.

4https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
)5Global Entrepreneurship Index (GEI
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زن
%9

مرد%91 .

نمودار  .2-3توزيع جنسيتي مديران کسب و کارهای اينترنتي

در حوزه شاغلين در عرصه تجارت الکترونيکي گرچه سهم بيشتری در مقايسه با ردههای مديريتي به بانوان اختصاص
پيدا ميکند اما همچنان درصد پاييني مشاهده مي شود .چنانچه براساس آمار منتشر شده از سايت کافه بازار تعداد
شاغالن زن در صنعت برنامههای موبايلي برابر با  %23است .در جدول  2-3گزارشي از ميزان اشتغال با در نظرگرفتن
شاخص جنسيت ارائه شده است.

23
9

91
64.5

77%

35.5

مدیران کسب و کارهای اينترنتي (نماد اعتماد)

شاغلین در حوزه برنامه نويسي (کافه بازار)

شاغلین در کل حوزه ها (مرکز آمار)
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در سال 1396

مدیران کسب و کارهای اینترنتی

شاغلین (کافه بازار)

شاغلین در کل بخش های کشور
(مرکز آمار ايران)

مردان

%91

%77

%64.5

زنان

%9

%23

%35.5

جدول  .2-3گزارش اشتغال با در نظرگرفتن شاخص جنسيت

 3.1.3محل فعالیت
براسنناس اظهارات متقاضننيان نماد اعتماد الکترونيکي %31 ،مغازه های تجاری هسننتند به نحوی که عالوه بر فروش
مستقيم به مشتريان در مکان فيزيکي فروشگاه خود (فروش سنتي) ،برای توسعه فرصت های فروش ،فروشگاه مجازی
نيز راه اندازی نمودهاند .منزل م سکوني با  %44در مقاي سه با محل تجاری و ادرای سهم بي شتری به عنوان محل کار
اين ک سب و کارهای اينترنتي ،دا شته ا ست .و  %25اين ک سب و کارها در دفتر اداری به فعاليت م شغول ه ستند .در
نمودار  7-3محل فعاليت کسب و کارهای اينترنتي به تفکيک تجاری  ،اداری و مسکوني نشان داده شده است.
به اين ترتيب بر ا ساس اين گزارش %44 ،این فعالیتها در منزل م سکونی ا شخاص مديريت مي شود در حاليکه
حدود  30درصد آنها در محل مغازه ها و فروشگاه های تجاری ،کسب و کار اينترنتي خود را اداره ميکنند و تنها 25
درصد اين کسب و کارها توسط شرکت ها و با مالکيت حقوقي مديريت ميشوند.
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%25
%44

%31

مسکوني

تجاری

اداری

نمودار  .7-3بررسي محل فعاليت کسب و کارهای اينترنتي

 3.1.4ماهیت حقیقی و حقوقی
اطالعاتي که از سال  1394تا پايان سال  1396از متقا ضيان دريافت نماد اعتماد الکترونيکي به د ست آمده ا ست،
نشان دهنده حقيقي بودن اکثر اين کسب وکارها است .نمودار  8-3مبين اين مطلب است.

حقوقی
%25

حقیقی
%75

نمودار  .8-3مقايسه سهم مديران حقيقي و حقوقي کسب و کارهای اينترنتي
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به طور دقيق تر ،از ميان بالغ بر 26هزار متقاضي نماد در اين برر سي 19574 ،ک سب و کار يعني  %75ک سب و کارها
توسط افراد حقيقي مديريت ميشوند.

 3.1.5اندازه کسب و کارهای اینترنتی
برا ساس برر سي نماد اعتماد الکترونيکي از ک سب و کارهای اينترنتي ،بي شتر ک سب و کارهای اينترنتي جز ک سب و
کارهای کوچک هسننتند .در  %85اين کسننب و کارها کمتر از  10نفر اشننتغال دارند و در  +%70اين کسننب و -کارها
کمتر از  5نفر شاغل هستند .فقط  %6کسب و کارهای اينترنتي بيش از  30نفر شاغل را در کسب و کار خود گزارش
نمودهاند.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

بيشتر از  30نفر

بين  20تا  30نفر

بين  10تا  20نفر

بين  5تا  10نفر

کمتر از  5نفر

نمودار  .9-3بررسي اندازه کسب و کارهای اينترنتي

 3.1.6سهم فروش کاال و خدمات در کسب و کارهای اینترنتی
بنابر اظهار بيست و هفت هزار نفر از متقاضيان نماد اعتماد الکترونيگي %20 ،اين کسب و کارها ،خدمات مي فروشند
و  %80ارائه دهنده کاال هستند .خدمات ميتوانند شامل حمل و نقل ،برنامه نويسي ،بازاريابي ،تسهيل تراکنش مالي،
حسابداری و  ...باشد .کاالها نيز برگيرنده تمام محصوالت ملموس اهم از غذا ،کاالهای مصرفي و سرمايه ای است.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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خدمات
%20
کاال
%80

نمودار  .10-3سهم فروش اينترنتي کاال و خدمات کسب و کارهای اينترنتي

مح صوالتي که ب صورت اينترنتي به فروش مير سند شامل کاال يعني مح صوالت فيزيکي و خدمات يعني مح صوالت
قابل ارائه که ب صورت غيرفيزيکي ه ستند .اين نوع خدمات مي تواند شامل خدمات برنامه نوي سي ،بازاريابي ،ت سهيل
تراکنش مالي ،حسابداری و  ...باشد .بنابر اظهار متقاضيان نماد  %80اين کسب و کارها ،کاال و تنها  %20آنها خدمات
خود را در بستر الکترونيکي به فروش ميرسانند.

 3.1.7تنوع کسب و کارهای اینترنتی ایران
با توجه به اينکه طبقه بندی های متفاوتي از کسنننب و کارهای اينترنتي ميتوان ارائه داد .در اين بخش ،يکي از
متداولترين طبقه بندی ها برای بررسنني ميزان فعاليت کسننب و کارهای مذکور بکارگرفته شننده اسننت که براسنناس
اظهارات متقاضيان نماد چنين نتيجه ای حاصل شده است:
 بيشترين نوع فعاليتها مربوط به فروش نرم افزار -سخت افزارها و خدمات برنامه نويسي است.
 و در رتبه های بعدی حوزه های تبليغات ،کتاب  ،پوشاک ،غذا و حمل و نقل قرار دارند.
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نمودار  .11-3تنوع کسب و کارهای الکترونيکي براساس تعداد

در نمودار فوق ،تعداد کسب و کارهای اينترنتي در هر بخش بررسي شده است .بديهي است ،با دسته بندی مناسب به
آمار بهتر و دقيقتری از ک سب وکارهای اينترنتي د ست يافت .با توجه به اينکه ک سب و کارهای اينترنتي جديدی در
حال پيدايش هسنننتند و در آينده اين روند ادامه خواهد داشنننت نياز اسنننت متناسنننب آن رويکردی منعطه برای
دستهبندی و بررسي اين کسب و کارها به وجود بيايد.

 3.1.8توزیع استانی کسب و کارهای اینترنتی
تار جهانگسننتر وب مي تواند بدون محدوديت مکاني برای بهره بردن در فرآيندهای تجاری مورد اسننتفاده کسننب و
کارهای حقيقي و حقوقي قرار گيرد .اين موضننوع در حوزه معرفي کاال و خدمات و کمک به توزيع و فروش آن ها هم
مصداق دارد .با اين حال ،آن چه از بررسي اين مرکز از متقاضيان نماد حا صل شد %46 ،از کسب و کارهای اينترنتي
دارای نماد اعتماد در تهران م ستقر ه ستند .خرا سان ر ضوی همانند ا صفهان  ، %8فارس  %5و باقي ا ستان ها در صد
کمتری را به خود اختصاص داده اند .نسبت کسب و کارهای اينترنتي مستقر شده در تهران به طور قابل مالحظه ای
بيشتر از نسبت جمعيتي آن در کشور است .در شکل زير توزيع استاني کسب و کارهای اينترنتي ترسيم شده است.
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مازندران
%3
البرز
%3
آذربايجان شرقي
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اصفهان فارس
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نمودار  .3-3توزيع استاني کسب و کارهای اينترنتي برای پرداخت قبض و خريد کاال

همچنين تحقيقات بي شتر در اين حوزه بيانگر شکاف موقعيتي در خ صوص ک سب و کارهای مرتبط با خدمات برنامه
نويسي گوشي همراه است .به نحوی که براساس گزارش کافه بازار ،سهم استان تهران  %32و در رتبه بعدی خراسان
رضوی با  ،%8فارس  ،%6خوزستان  %5و باقي استان ها هر کدام سهمي کمتری داشته اند.

 3.1.8.1مقایسه آمار استانی مبلغ خرید کاال و خدمت به صورت پرداخت برخط
بررسننيها نشننان ميدهد بيشننترين آمار مبادالت برخط در تهران صننورت گرفته اسننت و سننپس بيشننترين آمار در
استان های خراسان رضوی ،فارس و اصفهان بوده است .بيشترين حجم مبادالت برخط به دليل خريد کاال بوده است.
(براسنناس اطالعات سننال گذشننته %82 ،حجم مبادالت مربوط به خريد اينترنتي و  %18مرتبط با خريد شننارژ و
پرداخت قبض بوده ا ست که با توجه به مو ضوعيت تجارت الکترونيکي ما در اين گزارش صرفا ارقام مربوط به خريد
اينترنتي کاال و خدمات را در نظر دا شتيم .مجموع مبادالت برخط (اعم از خريد مح صول و پرداخت قبض) به تفکيک
استان ها در سال  1396در نمودار زير نمايان شده است.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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2,269,085
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خوزستان
کرمان
البرز

تهران
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گيالن
هرمزگان
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نمودار  .4-3مجموع مبادالت برخط (خريد محصول و پرداخت قبض و خريد شارژ) به تفکيک استان ها سال 1396

به عبارتي ،بي شترين درآمد حا صل از ک سب و کارهای اينترنتي به ح ساب ک سب و کارها و سازمانهای م ستقر در
تهران واريز شده ا ست .ک سب و کارهايي که دفتر آنها در تهران بوده ا ست يا حداقل شعبه ا صلي آنها در تهران
گزارش شده ا ست .اين ميزان برای  11ماه نخ ست بالغ بر  891هزار ميليارد ريال با  356هزار بار تراکنش در تهران
برای پرداخت های اينترنتي (خريد کاال و شارژ و پرداخت قبض) و صرفا برای خريد به صورت اينترنتي به ميزان 682
هزار ميليارد ريال در  100هزار بار تراکنش بوده ا ست .با فرض اينکه از مبادالت مرتبط با خريد قبض و شارژ صرف
نظر کنيم و تنها آمار مرتبط با خريد محصول به صورت اينترنتي را درنظر بگيريم ،استان تهران سهم  %69را به خود
اختصاص ميدهد.

سایر استان ها
31%

تهران
69%

نمودار  .5-3سهم خريد اينترنتي محصول از کسب و کارهای اينترنتي تهران در مقايسه با ساير استانها سال 1396

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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به اين ترتيب چنانچه آمار خريد اينترنتي (با ک سر پرداختهای قبض و شارژ) را در نظر بگيريم ،سهم شهر ستانها از
مجموع مبادالت ک سب و کارهای اينترنتي بي شتر مي شود اما همچنان سهم قابل توجهي به ک سب و کارهای م ستقر
در تهران تعلق دارد.

 3.1.8.2آمار توزیع استانی اشتغال و درآمد خدمات نرم افزاری
خريد نرم افزارها نيز بخشي از خريدهای اينترنتي را در برمي گيرد که البته معموال از طريق کارت اعتباری ،فرد اقدام
به خريد نرم افزار يا خريد خدمات و محصنننوالت درون نرم افزار مي نمايند .هرچند اين امکان هم وجود دارد که
پرداخت از محل اعتبار غير کارتي نيز فراهم شود.
به دليل رشد ميزان خريدهای نرم افزاری در کسب و کارهای اينترنتي ،به بررسي اين حوزه را بصورت خاص خواهيم
پرداخت ولي به دليل همپو شاني بخش مهمي از پرداخت ها در شيوه شاپرک ،محا سبه جداگانه ای در اين خ صوص
نخواهيم داشت ،زيرا در قسمت پيشين ،مجموع آمارهای شاپرک ارائه شده است .با اين حال در اين قسمت جزئياتي
ديگر را بررسي خواهيم کرد.
کافه بازار ،فروشگاه ديجيتالي اپليکيشنهای اندرويد ،گزارشهايي را از وضعيت توسعه دهندگان خود منتشر ميکند.
گزار شي که کافه بازار از و ضعيت صنعت برنامههای موبايل در سال  1396منت شر کرده ا ست ،ر شد قابل توجه خريد
در حوزه نرم افزارهای ن صب شده روی گو شي های تلفن همراه را ن شان مي دهد .برا ساس اين گزارش تا پايان سال
 ،96از مجموع  29حساب کاربری ايجاد شده در کافه بازار 8 ،ميليون کاربر تاکنون اقدام به خريد نموده اند که از اين
تعداد  4.6ميليون کاربر ( 57درصد) خريد خود را تکرار کردهاند.
عملکرد درآمدی برنامهها و بازیهای ايراني در سننال گذشننته نشننان ميدهد که درآمد بازیهای ايراني در سننال 96
ن سبت به سال  95ر شد  94در صدی دا شته ا ست .همچنين برنامه نرم افزارهای ايراني توان ستهاند درآمد خود را در
سال گذشته  64درصد افزايش دهند.
بيش از  14.5ميليون خريد از برنامههای فرو شي يا مح صوالت درون برنامهای يا ا شتراکي انجام شده ا ست .در اين
ميان ،سهم فروش درون برنامهای از کل فروش  54درصد و سهم برنامههای فقط فروشي  29درصد است .در نمودار
زير سهم مبادالت توسعه دهندگان اپليکيشن در کافه بازار را به تفکيک استاني مشاهده مي کنيم.
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نمودار  .6-3سهم مبادالت توسعه دهندگان اپليکيشن در کافه بازار را به تفکيک استاني
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 3.2خالصه فصل
نماد اعتماد الکترونيکي در طول سه سال اخير به صورت نمونه بر روی متقا ضيان نماد اعتماد برر سي دا شته ا ست،
اين بررسنني هم شننامل کسننب و کارهايي اسننت که نماد اعتماد دريافت کرده اند و نيز کسننب و کارهايي که دريافت
نکرده اند .در اين بررسي ،نتايجي بر اساس اين نمونه از کسب و کارهای اينترنتي ايران به دست آمد:
 سن
 oنسبت بااليي از مديريان کسب و کارهای اينترنتي جوان هستند:
 1.8% مديران کسب و کارهای اينترنتي 18 ،و  19ساله هستند.
 37.3% مديران کسب و کارهای اينترنتي ،کمتر از  30سال سن دارند.
 43% مديران کسب و کارهای اينترنتي ،در بازه سني  30تا  40قرار دارند.
 فقط  %17.6اين مديران 40 ،تا  60سال سن داشته اند.
 oبا وجود اينکه بيشتر مديران کسب و کارهای اينترنتي جوان هستند اما کهنساالن با سن بيشتر از
 80سال هم به اين جمع پيوسته اند (.)0.1%
 جنسيت
 oشکاف جن سيتي قابل تاملي بين مديران ک سب و کارهای اينترنتي وجود دارد .فقط و فقط  %9اين
مديران ،بانوان بوده اند.
 oبراساس آمار کافه بازار از شاغالن حوزه برنامه نويسي تلفن همراه فقط  %23خانم بوده اند.
 oبر اساس گزارش مرکز آمار ايران سهم زنان از مجموع کل شاغالن در کشور  %36بوده است.
o

شاخص جهاني شکاف جن سيتي (برا ساس م شارکت اقت صادی و همچنين م شارکت سيا سي،
آموزشي و بهداشتي) با امتياز  26.8ايران رتبه  139از  144کشور را کسب کرده است.

 oدر عين حال (با توجه به آمار ذکر شده) به نظر مي رسد در حوزه کسب و کارهای اينترنتي ،شکاف
جنسيتي نه تنها کمتر نيست ،بلکه بيشتر است.
 توزيع کسب و کارهای اينترنتي
 46% oکسب و کارهای اينترنتي در تهران استقرار دارند.
 69% oمجموع مبادالت خريد اينترنتي کاال از ک سب و کارهايي ا ست که دفتر اصلي آن ها در تهران
استقرار دارند.
 74% oمجموع مبادالت بر خط (خريد محصنننول ،شنننارژ و پرداخت قبض) مربوط به به سنننازمان و
شرکتهايي است که در تهران هستند.
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 75% کسب و کارها افراد حقيقي هستند و فقط  %25کسب و کارها شخصيت حقوقي دارند.
 20% کسب و کارها خدمات و  %80کاال به فروش ميرسانند.
 اندازه کسب و کارها
 oبيشتر کسب و کارهای اينترنتي جز کسب و کارهای کوچک هستند 85%( .کمتر از  10نفر).
 oدر بيش از  %70اين کسب و کارها کمتر از  5نفر شاغل هستند.
 تنوع
 17.3% oکسب و کارها فروشگاه های بزرگ غير زنجيره ای هستند (مانند ديجي کاال و باميلو).
 8.5% oکسب و کارهای اينترنتي ،طراحي صفحات وب ارائه ميدهند.
 oفروش انواع رايانه و تجهيزات آن در  %7.2اين کسب و کار ها را مشمول ميشود.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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 4.1مقدمه
در ادامه ،ابتدا نگاهي خواهيم داشت به تعداد خريداران اينترنتي و کسب و کارهايي که به صورت اينترنتي محصوالت
خود را برای فروش معرفي مي کنند و در ادامه سننعي ميکنيم نگاهي به حجم مبادالت و خريدهای اينترنتي داشننته
باشيم.

 4.2تعداد خریداران اینترنتی
با گ سترش امکانات و ت سهيالت زير ساختي ،ظرفيت بالقوه بهره از فر صت ايجاد شده برای خريداران کاال و خدمات
فراهم مي شود ،به اين ترتيب با سهولت بي شتر مي توانند تعداد بي شتری از عر ضه کنندگان مح صوالت و خدمات را
بررسنني کنند و در زمان کوتاه تری جسننتجو و مقايسننه انجام دهند ،عالوه بر اين محدوديت زماني و مکاني کمتری
برای برر سي و ثبت سفارش خريد خواهند دا شت و بدين ترتيب تو سعه زير ساخت های موجود زمينه ساز شرايط
بهتری برای تجربه خريد اينترنتي افراد ميشود که متعاقبا افزايش تجارت الکترونيکي را بهمراه خواهد داشت.
از همين رو اسننت که کنفرانس تجارت و توسننعه سننازمان ملل در سننال گذشننته در خصننوص رتبه بندی تجارت
الکترونيکي ک شورهای جهان گزار شي ارائه نمود و در اين گزارش به منظور بهبود زير شاخصهای بکار گرفته شده ،از
همب ستگي شاخص تجارت الکترونيکي با ميزان خريد اينترنتي بهره برده ا ست .به عبارت ديگر ،آنکتاد مو ضوع خريد
اينترنتي در کشورها را آنچنان در تجارت الکترونيکي مهم بر مي شمرد که برای بهبود شاخصهای به کار گرفته خود،
ميزان همب ستگي شاخص ها را با خريد اينترنتي مي سنجد .در اين گزارش نيز نرخ نفوذ خريد اينترنتي مورد توجه
قرار گرفته است .نرخ نفوذ خريد اينترنتي ،يک نسبت جمعيتي از کساني است که برخي از کاالها و خدمات مورد نياز
خود را از طريق اينترنت تهيه ميکنند.
با توجه به مالحظات فايندکس بانک جهاني ،اين ميزان در ايران،
در سال 2016

نزديک به  26درصد جمعيت باالی  15سال ايران اعالم شده است.

از میان جمعیت سنی

به اين معني که از میان جمعیت سنننی باالی  15سننال ایران

باالی  15سال ایران

 25.71درصد خرید اینترنتی محصول را در سال  2016تجربه

 25.71درصد به صورت اینترنتی

کرده اند .شايد به نظر برسد تجربه خريد اينترنتي برای يک چهارم

محصوالتی را خریداری کرده اند.

جمعيت عدد قابل قبولي باشننند اما برای نتيجه گيری درخصنننوص
بهينه بودن اين وضعيت نياز به يک مقياس داريم.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

بررسي روند مبادالت و تعداد کسب و کارهای اينترنتي در ايران

صفحه  37از 85

درک بهتر از وضعيت ميزان خريد اينترنتي را ميتوان در مقايسه با ساير کشورها به دست آورد .با نگاهي بر نرخ نفوذ
کشورهای منطقه دريافتيم که در امارات ،اين شاخص حدودا  %50است يعني حدود دو برابر نرخ نفوذ خريد اينترنتي
ايران يا به عبارتي نزديک به سنننرانه کل کاربران اينترنتي ايران اسنننت .نرخ نفوذ اينترنت در فنالند  ،%61در آلمان
 ،%67کره  %72و نروژ  %76است.
در بين جمعيت باالی  15سال دانمارک  77.98درصد از افراد خريد اينترنتي را در طول سال  2016تجربه کرده اند،
که اين رقم باالترين نرخ نفوذ خريد اينترنتي بين تمام کشنننورهای جهان بوده اسنننت .در رتبه های بعدی ،هلند با
 ،%75.71نروژ با  ،%75.62بري تان يا با  %74.74و کره با  %72.46قرار دار ند .ب نابراني ميتوان نتي جه گر فت که
ميبايست شرايط بهتری برای تجربه خريد اينترنتي ايرانيان فراهم شود .شرايطي که بتواند در اعتماد و تجربه کاربری
بهتر عالوه بر زيرساخت های فني الزم ،حمايت کننده خريداران اينترنتي باشد.

 4.3تعداد کسب و کارهای اینترنتی
برخالف کسننب و کارهای عادی و فيزيکي 6،راه اندازی کسننب و کار اینترنتی نيازمند زمان و هزينه چنداني برای
راهاندازی نميباشننند .مزيتهای گوناگوني در اين نوع کسنننب و کارها وجود دارد که يکي از مهمترين آنها هزينه کم
راهاندازی است.
در اين نوع ک سب و کارها حتي از منزل فقط با د ستر سي به يک گو شي يا رايانه مت صل به اينترنت ميتوان امکان
دريافت سفارش و ارائه برخي خدمات الکترونيکي به صورت  24ساعت  7روز هفته را دا شت .همچنين امکان انجام
سي ستمي (خودکار) برخي فرايندها ،ارزيابيهای سريعتر و دقيقتر شيوه های عر ضه مح صوالت و تبليغات از جمله
ديگر مزيتهای آن است .بطوريکه اين موضوع بر گرايش انجام يک کسب و کار در بستر اينترنت تاثير گذاشته است.
در ادامه به بررسي روند گسترش اين کسب و کارها و حجم مبادالت آنها ميپردازيم.
در ف صل های قبل ،به ميزان رو به ر شد خريداران اينترنتي و انواع ک سب و کارهای اينترنتي نگاهي دا شتيم ،در اين
ف صل برآنيم تا به درک بهتری از روند شروع ک سب و کارها از طريق برآورد تعداد ک سب و کارها د ست يابيم .بانک
جهاني7جهت تعيين رتبه سهولت ک سب و کارها ،آماری در خ صوص و ضعيت ک سب و کارها منت شر ميکند .يکي از

6. Bricks and Mortar

7. Doingbusiness
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شاخص های مورد توجه در اين رتبهبندی ،تا سيس و راه اندازی يک ک سب و کار جديد ا ست که اين مو ضوع ن شان
ميدهد در نظرگرفتن تعداد کسب و کارهای جديد اينترنتي تا چه ميزان ميتواند اهميت داشته باشد.
در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ،آماری از تعداد کسب و کارهايي اينترنتي را منتشر ميکند که دارای
صفحه وب برای فروش مح صوالت خود مي با شند و در عين حال متقا ضي دريافت نماد اعتماد الکترونيکي بوده اند.
همچنين شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت شاپرک ،داده های مرتبط با تعداد پايانه های اينترنتي که وضعيت
فعالين در فروش اينترنتي محصنوالت (کاال و خدمات) دارند را منتشنر ميکند .با توجه به آمار مختله منتشنر شنده
سعي ميکنيم به برآوردی از تعداد کسب و کارهای اينترنتي دست يابيم.

 4.3.1کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی
چنانچه افراد به اينترنت د ستر سي دا شته با شند اما چندان اعتمادی به دادو ستد اينترنتي وجود ندا شته با شد ،ميزان
کمتر از ظرفيت زيرسناختي فراهم شنده ،در بسنتر تجارت الکترونيکي بکارگرفته مي شنود .به همين خاطر موضنوع
اعتماد به خرید اینترنتی مطرح مي شود .اعتماد به قابل اطمينان بودن خريد از کسب و کارهای اينترنتي و اعتماد
به کارامدی اين ايزار تجاری نوين و پويا ،در توسننعه تجارت الکترونيکي موثر خواهد بود .اعتماد بيشننتر خريداران به
کسننب و کارهای اينترنتي ميتواند به رونق اين کسننب و کارها کمک کند به نحوی که هر دو طرف را از منافع ويژه
اين کسب و کارها منتفع سازد.
هرچند ايجاد اعتماد درخصننوص کسننب و کارهای الکترونيکي دشننوار اسننت اما راهکارهايي وجود دارد .در اين روش،
خريداران امکان مشاهده مستقيم کاال ،مکان و صاحب کسب و کار را ندارند و عالوه بر فاصله مکاني ،فاصله زماني هم
مزيد بر علت ميشننود .فاصننله موجود ميان فروشنننده و خريداری که کاالی موردانتظار را با شننرايط موردنظر دريافت
نکرده اسننت را نمي توان بي اهميت دانسننت .اين موضننوع اطمينان و اعتماد دو طرف را مي تواند متاثر کند .برخي
مشننتريان در پي دريافت نشننانههايي از کسننب و کار حرفه ای در سننايت ارائه دهنده محصننول جهت افزايش ميزان
اطمينان به آن ک سب و کار هستند .با اين حال پيدا کردن اين نشانه ها همي شه کار آساني ني ست و به سادگي برای
تمام افراد در شننرايط مختله قابل احصننا نيسننت .به همين خاطر نماد اعتماد با احراز هويت و مجوزهای مورد نياز،
سعي در پاسخ به اين نياز داشته است.
نماد اعتماد الکترونیکی سعي دا شته ا ست راهکاری برای شناخت هرچه بهتر هويت اين ک سب و کارها ارائه دهد.
در ابتدا اين نماد با الگوگيری از نمونههای موفق موثر در کشننورهای توسننعه يافته تر در حوزه تجارت الکترونيکي با
هدف ايجاد اعتماد مابين خريدار و فروشنده در کشور ايران ايجاد شد و از اواخر سال  1389با توجه به درخواستهای
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کسب و کارهای اينترنتي به بررسي وبسايتها ،بررسي مجوزهای قانوني برای کسب و کارهای اينترنتي و احراز هويت
واقعي صاحبان اين کسب و کارها پرداخته است .گزارش های کسب و کارهای دارای نماد اعتماد به تفکيک استانها
در سايت نماد قابل دسترسي است ،نمونه ای از اين اطالعات در نمودار  1-4ارائه شده است که با استفاده از اطالعات
مندرج در سامانه نماد اعتماد الکترونيکي به آدرس  Enamad.irتهيه شده است.

نمودار  .1-4گزارش های کسب و کارهای دارای نماد اعتماد به تفکيک استانها

 4.3.1.1روند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سال  1389تا سال 1396
تعداد نماد اعتماد الکترونيکي اعطا شننده به کسننب و کارها از سننال  1389تا سننال  1396که در نمودار  2-4گزارش
شده ا ست بيانگر آن ا ست که هر ساله تعدادی از ک سب و کارهای اينترنتي درخوا ست تمديد مجوز نماد اعتماد خود
را به صورت برخط ارسال ميکنند که درصورت رعايت قوانين و مجوزهای مورد نياز ،تمديد صورت ميگيرد .عالوه بر
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اين تعدادی از کسننب و کارها برای بار نخسننت ،اقدام به دريافت نماد اعتماد الکترونيکي ميکنند و در مجموع تعداد
کسب و کارهای اينترنتي در حال افزايش است.

نمودار  .2-4آمار تجميعي تعداد نمادهای اعطاشده به کسب و کارهای اينترنتي

4.3.2

تعداد کسب و کارهای اینترنتی با درگاه فعال پرداخت

شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت که به اختصار شاپرک نام برده مي شود به علت دشوار بودن کنترل و نظارت
بر صنننعت پرداخت کشننور و بر اسنناس چارچوب مصننوبه مورخ  89/12/25شننواری پول و اعتبار ايجاد گرديد  .بانک
مرکزی ايران گزارشي را برپايه پايانه های فعال اينترنتي شاپرک منتشر ميکند .بر اساس گزارشات اعالم شده در سه
سننال گذشننته ،درگاه های کسننب و کارهای اينترنتي در حال رشنند بوده اند .در نمودار  3-4تعداد پايانه های فروش
اينترنتي فعال در هر ماه نمايش داده شده است.
همچنين براساس دادههای اعالمي از سوی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ،در پايان سال  1396بيش از
 38هزار کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونيکي وجود داشته است .مقايسه آمارهای منتشر شده نشان ميدهد که
تعداد ک سب و کارهای اينترنتي فعال دارای درگاه در مقاي سه هر سال با سال قبل به طور پيو سته در حال افزايش
است که اين روند برای سالهای آتي نيز پيشبيني ميشود.
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۰
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18,807

18,235
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17,631
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38,208

33,991

29,297
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27,415

25,034

23,777

23,273

22,573

96 20,898
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نمودار  .3-4تعداد پايانه های فروش اينترنتي فعال در ماه
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تعداد فروشگاه های اینترنتی بر اساس گزارش پرداخت یارها
۱۶۰,۰۰۰

بنا بر تعريه بانک مرکزی ايران ،پرداخت يار به معنای «شنننخص
حقوقي است که در چارچوب سند تدويني و براساس قرارداد منعقد
شده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه في

ساير
جهان پي

۱۴۰,۰۰۰

ايمن پي
ايريول

بدون ح ضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامهای مبتني بر

پايانه آنالين
گرندپي

۱۲۰,۰۰۰

سيمپال

پي پينب

۱۰۰,۰۰۰

نکست

اين وجود در اين گزارش اين واسنننط ها را نيز پردا خت يار در

نود و هشت

۸۰,۰۰۰

پيشتاز پال

نظرميگيريم .به عبارتي پرداختيارها ،شننرکتهای تحت قرارداد با
شننناپرک يا ارائه دهنده خدمات پرداخت هسنننتند به نحوی که

با من

درگاههای پرداخت و تسنننهيالتي ويژه برای پرداخت و تبادل مالي

20پال
جيب مي

ممکن ا ست صرفا درگاه های وا سطي که با توجه به شرايط جديد
از سوی بانک مرکزی تاييد مي شوند ،پرداخت يار خوانده شوند .با

امپاير پي

آی رسيد

زير ساخت های همراه را دريافت کرده و به شبکه شاپرک ار سال
مي کند» .

جيب پي

آی دی پي

ما بين با شرکت شاپرک فعاليت ميکند .پرداخت يار پرداختهای

۶۰,۰۰۰

پرداخت واسط

برای کسب و کارها و اشخاص فراهم ميکنند.

به بانک

برخي از اين شننرکت ها در سننايت خود ،تعداد کسننب و کارهای

آسمان پرداخت
نکست پي

۴۰,۰۰۰

روناکس پال

بر اسنناس اين آمارهای منتشننر شننده ميتوان تخميني اجمالي از

آني پرداخت
پي
فری پي

۲۰,۰۰۰

ساوانو

تعداد اين ک سب و کارها را ارائه نمود 8.از طريق اين آمار سايتهای
فروشنننگاهي که از خدمات پرداخت اين پرداخت يارها اسنننتفاده

پردانو

ميکنند حداقل بر صد و شصت هزار مورد برآورد ميشوند.

آرين پال
زرين پال

اينترنتي که به آنها خدمات خود را ارائه ميدهند ،منتشر کردهاند.

۰

هایاینترنتی
فروشگاههای
فروشگاه
تعداد
اينترنتيبربا
تعداد
نمودار  .4-4برآورد
پرداخت یارها
گزارش گزارش
توجه به اساس
پرداختيارها

 .8آمار دقيقي از تعداد اين کسننب و کارها وجود ندارد اما براسنناس آمارهايي که به صننورت جداگانه هريک از پرداخت يارها از تعداد پذيرندگان خود
منتشر کرده اند و برآورد ساير ارائه دهندگان ،ميتوان برآوردی از تعداد کلي اين کسب و کارها داشت.
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عالوه بر درگاه های واسط از طريق ک سب و کارهايي مانند زرين پال ،بانک ها از جمله به پرداخت ملت ،نيز به صورت
جداگانه ای ،خدمات پرداخت را ارائه مي دهند .آماری در خصوص تعداد پذيرندگان خدمات از بانکها وجود ندارد.
برخي از کسننب و کارها ممکن اسننت به صننورت مسننتقيم از ارائه دهندگان خدمات پرداخت بانک ها اسننتفاده کنند
هرچند برخي نيز به صورت غيرم ستقيم از اين خدمات از طريق پرداخت يارها ا ستفاده مي کنند .برآورد ما از تعداد
ک سب و کارهايي که به صورت م ستقيم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ا ستفاده مي کنند تقريبي و با
توجه به داده های غيرمسننتقيم بوده اسننت که براين اسنناس مجموعا از طريق پرداخت يارها و ارائه دهندگان خدمات
پرداخت ،بالغ بر  200هزار کسب و کار امکان پرداخت برخط را فراهم نموده اند.

اسامی ارائه دهندگان خدمات پرداخت به شرح زير است:
 آسان پرداخت پرشين
 الکترونيک کارت دماوند
 به پرداخت ملت
 پرداخت الکترونيک پاسارگاد
 پرداخت الکترونيک سامان
 پرداخت نوين آرين
 تجارت الکترونيک پارسيان
 پرداخت الکترونيک سداد
 سايان کارت
 فن آوا کارت
 کارت اعتباری ايران کيش



مينا کارت آريا

۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰

ارائه دهنده خدمات پرداخت

تعداد کسب و کار

۳۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

پرداخت يار

۱۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰

نمودار  .5-4تعداد کسب و کارهای با درگاه مستقيم و غيرمستقيم

۰

1396
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مجموع تعداد کسب و کارهای اینترنتی

با توجه به دادههايي از شننناپرک و بانک مرکزی ،مجموع تعداد کسنننب و کارهای اينترنتي (فعال ،نيمه فعال و يا غير
فعال)  694هزار مورد در سنننال  1396بوده اند که از اين تعداد تنها حدود  138هزار مورد در طول هر يک ماه اين
سننال ،دريافت پرداخت اينترنتي داشننته اند .با توجه به تحليل های صننورت گرفته ديگر در اين حوزه ،مجموع تعداد
کسب و کارهای اينترنتي حداقل  200هزار مورد و حداکثر  700هزار مورد برآورد مي شود.

4.3.5

سایر کسب و کارهای اینترنتی

بر ا ساس برر سي های انجام شده در اين گزارش که بر پايه ک سب و کارهای اينترنتي صورت گرفته ا ست که قابليت
پرداخت اينترنتي را فراهم کرده اند و يا از قابليت های بازار محور9بهره برده اند .اما نسننل ديگری از کسننب و کارهای
اينترنتي نوظهور هم در سالهای اخير پا به عرصه ظهور گذاشتهاند.
ک سب درآمد از شبکه های اجتماعي را مي توان يکي از مهمترين رويدادی نوظهور مجازی دانست که با توسعه شبکه
های اجتماعي در جهان به وجود آمده و ترکيبي از فعاليتهای اجتماعي مجازی ،بازاريابي و فروش آنالين است.
ک سب و کارهای اينترنتي ممکن ا ست در کنار صفحه وب خود از شبکه های اجتماعي و پيام ر سان ها برای معرفي
خدمات و محصننوالت بهره بگيرند .اما گاهي ممکن اسننت افراد حقيقي يا حقوقي بدون داشننتن سننايت از اين بسننتر
اسننتفاده کند .در حال حاضننر ،برآوردی از مبادالت و تراکنشهای منجر به فروش محصننوالت که بتوان آن ها را جز
ک سب و کارهای اينترنتي دان ست وجود ندارد و در هاله ای از ابهام ا ست و نياز به تعريه جديدی از ک سب و کارهای
اينترنتي است.
در بخش پيشنننين ،نگاهي به کسنننب و کارهايي که امکان پرداخت بر خط را برای پذيرندگان خود فراهم نمودهاند،
داشننته ايم  .اين خدمت مي تواند يک صننفحه پرداخت با مبلغ مشننخص برای کاال يا خدمت باشنند و يا يک صننفحه
پرداخت شخصي با قيمتي تعيين شده از سوی پرداخت کننده است.
صفحه پرداخت شخ صي در خ صوص کاالهای د ست دوم يا کاالهای سفار شي و هنری که از طريق بستر شبکه های
اجتماعي ،پيام رسننانها و  ...برای فروش گذاشننته مي شننوند ،گزينه مناسننب تری به نظر ميرسنند .به عبارت ديگر،

9. Market Place
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سهولت بيشتری برای پوشش تنوع قيمتي دارد .هرچند استفاده از اين رويکرد پرداخت ،مي تواند کاربردهای ديگری
نيز داشته باشد.
با اين حال ،لزوما همه ک سب و کارهای اينترنتي درگاه پرداخت اينترنتي ندارند .ممکن ا ست برخي از افراد شناختي
از چنين قابليت های نوآورانه ای نداشته باشند يا به هر علتي شيوه های ديگر پرداخت را ترجيح دهند .به اين ترتيب
ممکن ا ست يک فرو شنده شيوه پرداخت در محل را انتخاب کند و در مراحل نخ ست ک سب و کار خود ترجيح دهد
درگير پروسه شناخت و دريافت و استفاده اين درگاه ها نشود.
از سوی ديگر ،گاهي يک ک سب و کار مانند کافه بازار ،پوني شا و ب سياری از ب سترهای بازار فرو شگاهي ،امکان خريد و
فروش را در سايت خود از طريق دامنه خود با درنظر گرفتن کيه پول تعريه شده در سايت تعريه مي کنند .در اين
صورت ،عالوه بر اينکه افراد ا ستفاده کننده نيازی به خريد ها ست و دامنه و در عين حال چالش های برنامه نوي سي
آن را ندارند ،مي توانند در بسننتری فراهم شننده کاال يا خدمات خود را به فروش برسننانند .اين افراد نيازی به تعريه
درگاه جديد برای ک سب درآمد خود ندارند .گرچه ممکن ا ست در صورت ر سيدن به ر شد کافي از ب ستر فراهم شده،
جدا شوند و بصورت مستقل فعاليت کنند..
بنابراين مجموع کسننب و کارهای اينترنتي و افرادی که از طريق بسننترهای موجود ،درآمد کسننب مي کنند ،در عمل
ب سیار بی شتر از تعداد ک سب و کارهای اینترنتی قابل ر صد ه ستند .همچنين ذکر اين نکته الزم اسننت که
ميبايسنت مفهوم دقيقتری از کسنب و کار اينترنتي بايد داشنته باشنيم .زيرا فردی که به صنورت تفريحي از قابليت
تجارت الکترونيکي بهره ميگيرد متفاوت از مجموعه افرادی اسنننت که به صنننورت حرفه ای فروش اينترنتي را دنبال
ميکنند.
ک سب و کارهای اینترنتی مورد مطالعه و برر سی در این گزارش ک سب و کارهایی ه ستند که به صورت
حرفه ای در عرصه فروش اینترنتی فعالیت میکنند.

4.3.6

چند درصد کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند؟

گاهي ک سب و کارها با اهداف م شخص تجاری شروع بکار ميکنند اما موفقيت مورد نظر را به د ست نميآورند .اگر
ک سب و کارهای فعال را ک سب و کارهايي بدانيم که در مدت يک ماه حدقل يک فروش دا شته با شند ،چه تعدادی از
آنها فعال هستند؟
برای فهميدن اين مو ضوع از آمار بانک مرکزی و شاپرک ا ستفاده ميکنيم .هر ک سب و کار متنا سب با برآورد خود از
ميزان تراکنشهايي که ميتواند در آينده داشته باشد ،از سوی شاپرک يک پايانه پذيرنده برای خود دريافت ميکند.
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کسننب و کارهايي مانند ديجي کاال ،برای عدم ايجاد وقفه و سننرعت کافي و همچنين پرداخت يارها با توجه به ايجاد
درگاه برای چندين کسب و کار ديگر چند پايانه پرداخت لحاظ ميکنند .اين موضوع را مي توان به مثال خطوط تلفن
در نظر گرفت .زماني که يک سازمان تماس های زيادی را دريافت مي کند برای جلوگيری از ايجاد صه انتظار چند
خط تلفن را برای خود در نظر ميگيرد .به صورت م شابه ،اين خطوط ارتباطي ميان افراد و ک سب و کارها ،در دنيای
پرداخت اينترنتي به مثابه ابزار پذيرش اينترنتي هسنننتند .اما اغلب کسنننب و کارها معموال يک درگاه ورودی برای
تراکنش های خود لحاظ مي کنند.
به اين ترتيب کسنننب و کارها متناسنننب با برآورد خود از ميزان تراکنش های آتي ،اقدام به دريافت ابزار پذيرش
مينمايند .اما در طول يک ماه از همه اين ظرفيت ايجاد شده ا ستفاده نمي شود .به عبارت ديگر ،برخي از اين ابزارها
در طول يک ماه حتي يک بار هم استفاده نميشوند .يا به بيان بهتر تراکنشي در آن ها اتفاق نمي افتد.
 11نمادهای اعطا شده از سال  1392تا 1396
جدول  .1-4بررسي روند افزايشي ابزارهای پذيرش ترکنشدار10،فعال و
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نماد تجمعی اعطا شده
ابزارهای پذیرش تراکنش دار
ابزارهای پذیرش فعال

همانطور که جدول فوق م شاهده مي شود ،از ميان درگاه های پرداخت م ستقيم و غيرم ستقيم اعطا شده که اجازه
فعاليت دارند ،تعداد ب سيار کمتری يعني در حدود  %5عمال در يک ماه تراکنش دا شتهاند ،يعني برای شروع فعاليت
نزديک به هفتصد هزار فرد يا کسب و کار اقدام ميکنند و در عمل  95درصد آنها در عرض يک ماه تراکنشي را ثبت
نکرده اند يا به عبارتي فروشي نداشته اند .گرچه نرخ رشد ابزارهای تراکنش دار روندی صعودی را طي ميکند.

 .10ابزاری که در طول يک ماه ،حداقل يک مبادله را از طريق آن صورت ميگيرد.
 .11ابزاری اينترنتي که مي تواند فعاليت داشته باشد.
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نمودار  .6-4روند رشد ابزارهای تراکنش دار

اين موضوع هم در نظر داشته باشيم گرچه تعداد کسب و کارهای اينترنتي و ميزان رشد آنها قابل توجه است اما به
تنهايي برای شننناخت وضننعيت تجارت الکترونيکي کشننور کافي نخواهد بود .ميزان تاثيرگزاری يک کسننب و کار در
تجارت الکترونيکي نسبت به کسب و کار ديگر متفاوت است .به بيان بهتر ،قدرت درآمدزايي يک کسب و کار با کسب
و کار ديگر ميتواند تفاوت دارد .برای مثال کسب و کاری مانند ديجي کاال در فضای خردهفروشي اينترنتي ،اسنپ در
فضای تاکسي اينترنتي ،پونيشا در فضا رابط بين کارفرما و فريلنسر تاثير به مراتب بيشتری بر مبادالت فضای تجارت
الکترونيکي ايران به ن سبت برخي از ک سب و کارهای ديگر ميتوانند دا شته با شند .در حالي که در يک ک سب و کار
نوپايي که به تنهايي توسط يک نفر انجام مي شود ،حجم کمتری از مبادالت صورت ميگيرد .به همين دليل ضرورت
دارد برای درک شفاف تر از اقتصاد کسب و کارهای اينترنتي نگاهي به حجم مبادالت صورت گرفته توسط اين کسب
و کارها داشته باشيم.
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 4.4خالصه فصل
تعداد خريداران اينترنتي ايران به مرور در حال افزايش اسننت .در سننال  2016بيش از يک چهارم ( )25.71جمعيت
باالی  15سال ايران ،خريد اينترنتي محصوالت را تجربه کرده اند.
همچنين شواهد و گزارشات ديگر حاکي از افزايش تعداد کسب و کارهای اينترنتي دارای نماد اعتماد و درگاه پرداخت
و همچنين استارتاپها در ايران است.
در سال گذ شته مجموعا نزديک به  37000فرو شگاه اينترنتي ،نماد دريافت کردهاند .از اين ميان ،تعداد بي شتری از
ک سب و کارها ،از طريق درگاه های پرداخت وا سطه ،امکان پرداخت برخط را برای م شتريان خود فراهم نموده اند و
بيش از  38000کسننب و کار در پايان سننال  1396فعال بوده اند که براسنناس گزارش بانک مرکزی ،دسننت کم يک
تراکنش در ماه (بهمن ماه) داشتهاند.
مجموع تعداد کسب و کارهای اينترنتي حداقل  200هزار مورد و حداکثر  700هزار مورد در سال گذشته برآورد شده
اسننت .همچنين کسننب و کارهای اينترنتي مورد نظر در اين گزارش ،فارغ از افرادی هسننتند که بصننورت تفريحي و
موردی به فروش محصوالت خود و تبليغ فروش در طول سال گذشته اقدام نموده اند.
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میزان و متوسط مبلغ
خرید اینترنتی
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 5.1مقدمه
افزايش روند خريد ،چه از نظر دفعات هر خريد ،چه مبلغ خريد قابل برر سي ا ست .دفعات خريد ن شان ميدهد تا چه
ميزان فرد برای پاسخ به نياز خريد خود به اينترنت مراجعه مي کند .خريدار اينترنتي ممکن است در هربار خريد يک
مح صول يا مجموعهای از مح صوالت خود را در نظر بگيرد .حتي ممکن ا ست فرد با پيش بيني که از خريد اينترنتي
خود در آينده دارد ،کيه پول اينترنتي خود را برای پرداخت تدريجي در آينده از اين طريق شارژ نمايد و يا از امکانات
پيش پرداخت يا ضمانت پرداخت برخي ک سب و کارهای اينترنتي در خريد آتي يا تکميل خريد ا ستفاده نمايد .مبلغ
خريد مي تواند ما را به حجم مبادالت تجارت الکترونيکي در ايران نزديک کند و متوسننط مبلغ خريد ،محدوده ارزش
ريالي محصوالت يا مجموعه محصوالت در هر بار خريد را به ما نشان خواهد داد.
در زمينه آ مار پرداخت اينترنتي ،شنناپرک آمار خوبي را به صننورت ماهانه منتشننر مي کند .در ادامه به بررسنني تعداد،
مبلغ و متوسط خريد اينترنتي و تعداد خريداران اينترنتي خواهيم پرداخت.

 5.1.1تعداد خرید اینترنتی برخط
بررسي آمار شاپرک درخصوص خريدهای اينترنتي نشان از افزايش تعداد خريد در هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه
در سال پيش دارد .با اين حال تعداد دفعات خريد نسبت به ماه قبلي در همان سال افت و خيزهايي را نشان ميدهد.
چنان چه دفعات خريد در فروردين ماه کمتر ميشنننود ،در ارديبهشنننت و خرداد ماه افزايش ،تيرماه کاهش ،در طول
مرداد و شنننهريور ماه افزايش و در مهرماه کاهش و از آبان ماه مجددا روند صنننعودی را در پيش ميگيرد .به عبارت
ديگر ،دفعات خريد اينترنتي در بستر شاپرک ،در فروردین ماه نسبت به ماه قبل و بعد خود کمتر و در شهریور
ماه نسبت به ماه قبلی و بعدی خود بیشتر است .نمودار تعداد خريدهای اينترنتي در نمودار  1-5ارائه شده است.
همچنين دادهها به صورت ساالنه حکايت از ر شد مجموع دفعات خريد در طول سال دارند .گرچه يک ماه ن سبت به
ماه قبلي خود (در همان سال) ممکن است کمتر از قبل باشد ،اما روند مجموع ساالنه رو به رشد است .نمودار ماهيانه
تعداد خريدهای اينترنتي از سال  1392تا سال  1396و ميزان برآورد در سال جاری به ترتيب در نمودارهای  2-5و
 5-3نشان داده شده است.
با توجه به روند فعلي تعداد تراکنش ها و در صورت ادامه يافتن اين روند ،انتظار ميرود تعداد تراکنش های بي شتری
از پانصنند ميليون بار در طول  1397را داشننته باشننيم و در پايان سننال  ،1397افزايش نود ميليوني تعداد خريدهای
اينترنتي پيشبيني ميشود.
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1392 443,465 697,189 825,123 964,696 2,416,71 5,113,79 4,768,27 4,925,30 7,058,46 9,140,34 11,868,1 9,741,01
1393 9,170,88 11,053,9 12,419,2 10,879,5 11,226,8 14,075,4 12,361,3 13,166,9 13,770,1 14,704,3 16,576,2 13,215,9
1394 12,337,4 15,040,5 15,381,0 14,302,0 14,495,8 16,877,9 15,246,4 14,974,9 17,199,6 17,809,4 20,145,3 16,959,9
1395 17,782,1 21,392,0 21,572,9 20,141,3 21,368,4 24,631,3 22,545,4 22,344,1 22,988,7 24,523,8 26,329,6 24,320,7
1396 22,122,1 29,781,4 31,811,2 32,273,1 33,237,8 35,917,9 33,885,3 34,957,5 42,222,5 42,437,0 48,822,3 50,467,8
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نمودار  .2-5تعداد خريدهای اينترنتي ماهيانه از سال  1392تا سال 1396
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نمودار  .3-5تعداد خريدهای اينترنتي ساالنه از سال  1392تا سال 1396

 5.1.2متوسط خرید اینترنتی برخط
در ايران در هربار خريد اينترنتي کاال-خدمت تا چه مبلغي به صورت متو سط خريد را انجام ميدهيم؟ هر ساله ميزان
دفعات تراکنش خريد اينترنتي مح صول و مبلغ آن از سوی بانک مرکزی منت شر مي شود .در اين صورت ميتوانيم
متوسط مبلغ خريد اينترنتي در هر بار سفارش را به دست آوريم.

متوسط خرید اینترنتی در هربار سفارش (از طریق )IPG
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نمودار  .4-5متوسط مبلغ پرداختي در هر بار سفارش اينترنتي برحسب ميليون ريال
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متو سط مبلغ خريد اينترنتي کاهش دا شته ا ست .برای مثال در ارديبه شت ماه سال  1396ن سبت به  ،1393با صد
هزار تومان کاهش به رقم به  280هزار تومان ر سيده ا ست .به اين معني که در هر بار خريد اينترنتي شاپرکي افراد
مبلغ کمتری را خريد کرده اند .با توجه به رشد شاخص قيمت ها
حال اين مو ضوع ميتواند ن شانه ای بر تمايل به خريد مح صوالت ارزان تر از طريق فرو شگاه های اينترنتي با شد .مثال
اگر پي شتر فردی برای خريد لوازم خانگي ،سعي ميکرد برای د ستر سي به گزينه های بي شتر و قيمت منا سب تر ،به
گزينه های مورد نظر در اينترنت هم در نظر بگيرد اکنون برای خريد اجناس کوچکتر مثل غذا نيز مورد توجه قرار
داده ا ست ،به عبارتي تمايلي به خريدهای روزمره خود از اينترنت کمي بي شتر شده با شد .اين را هم در نظر بگيريم
که روندهای معکوس کننده اين جريان هم اتفاق افتاده تا قيمت متوسط خريد باالتر رود.
افزايش شاخص قيمت ها و يا ارائه محصوالتي با قيمت باالتر را هم در کنار اين روند بايد مالحظه کرد.
جمع کردن مجموعه خريدهای محصنننوالت کوچکتر در يک سنننفارش خريد وجود دارد .خريدار پس از اينکه اعتماد
کافي از خريد اينترنتي و از فروشنده پيدا ميکند ،در هربار خريد ،محصوالت بيشتری را ممکن است سفارش دهد .تا
عالوه بر پا سخ به نياز خود به صورت اينترنتي ،بتواند از مزايای مختله مثل تخفيفات ،به صرف شدن هزينه ار سال
نيز بهره بگيرد .در حقيقت زماني که گفته مي شود متو سط مبلغ خريد اينترنتي کاال و خدمت 250 ،هزار تومان بوده
به اين معنا ني ست که افراد مح صولي با ميانگين اين قيمت را خريداری نموده اند ،بلکه مجموعه مح صوالت خريداری
شده در يک بار انتقال شاپرکي را نشان ميدهد.
از سوی ديگر بايد تو سعه کيه پولهای اينترنتي را هم در نظر دا شت .يک مو ضوع ،انتقال مبلغ باالتر به کيه پول
اينترنتي و سپس خرج تدريجي آن است .مثل پرداخت خرد تاکسي از طريق اپليکشن ها يا فرد ممکن است به دليل
درد سرهای وارد کردن م شخ صات کارت مبلغ بي شتری را به کيه پول اينترنتي خود واريز کند و سپس به صورت
تدريجي از طريق آن پرداخت های خرد را انجام دهد .مثال وقتي مشننتری به يک سننايت سننفارش غذا اعتماد کند و
دربلندمدت نس نبت به آن احسنناس وفاداری داشننته باشنند ،برای خريدهای آينده ای که ممکن از سننايت انجام دهد،
پرداخت زودهنگامي را به کيه پول آنالين خود واريز مي کند.
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نمودار  .5-5متوسط مبلغ خريد اينترنتي (ميليون ريال)

 5.2خالصه فصل
مبلغ و ميزان خريد اينترنتي روند صننعودی در طي سننال های اخير داشننته اسننت .اين ميزان در ماه های نزديک به
بازگ شايي مدارس و نوروز افزايش قابل توجه و سپس کمتر دا شته ا ست .اما به صورت کلي روند ساالنه رو به ر شد
است .همچنين متوسط تعديل شده خريد اينترنتي (خريد در هر بار سفارش اينترنتي) روند رو به رشدی داشته است
بطوريکه تعداد خريد از طريق درگاه های اينترنتي در طول  5سال اخير ،حدود ده برابر شده است.
ميزان خريد اينترنتي محصول در اسفندماه سال  ،1396بيش از پنجاه ميليون بار در کشور بوده است .به عبارت ديگر
پنجاه ميليون بار ،افراد به فرو شگاه اينترنتي مراجعه و ثبت سفارش و پرداخت اينترنتي انجام داده اند .اين ميزان در
مهرماه سال  440 ،1392هزار بار بوده است .بطور کلي در طول سال  57 ،1392ميليون بار خريد اينترنتي و در سال
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 1396نزديک به  440ميليون بار ( )437936358خريد اينترنتي رخ داده اسننت و برای سننال  ،1397در حدود 500
ميليون بار برآورد ميشود.
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. 6حجم تجارت
الکترونیکی ایران
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 6.1مقدمه
از مو ضوعات مورد توجه در حوزه تجارت الکترونيکي ،مقاي سه حجم تجارت الکترونيکي و رشد آن در مقاي سه با ساير
ک شورها ا ست .درحقيقت حجم تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از خروجي های مهم در چگونگي بهره گيری آن در
اقتصاد ديجيتال به شمار ميرود .به همين علت در اين فصل ،ابتدا حجم تجارت الکترونيکي ايران را برآورد مينماييم
و سپس مقايسه آن با توليد ناخالص داخلي و سهم دولت الکترونيکي را در اين مبادالت بررسي ميکنيم.

 6.2بررسی روند حجم خرید اینترنتی کاال و خدمت
در تجارت الکترونيکي حجم مبادالتي را در نظر ميگيريم که به صورت اينترنتي مح صول خود را برای فروش عر ضه
ميدارند فارغ از اينکه اين مح صول فيزيکي ا ست و نياز به حمل فيزيکي دارد و يا آنکه مح صول ديجيتالي ا ست و به
صورت اينترنتي امکان انتقال آن وجود دارد .ک سب و کارهای ديجيتالي که مح صول خود را به صورت اينترنتي برای
فروش عرضه نميکنند ،در اين محاسبات وارد نميشوند.
بخ شي مهمي از اين مح صوالت (کاال يا خدمت) ،قيمت شان به صورت اينترنتي از طريق درگاههای اينترنتي12،پرداخت
ميشننود .اين پرداخت در درجه اول از طريق کارت های بدهي و سننپس کارت های هديه و اعتباری انجام ميشننود.
سنننهم مهم ديگر از پرداختهای اينترنتي مربوط به پرداخت در محل و همچنين سننناير پرداختهای توافقي انتقال
بانکي است .همچنين ممکن است از شيوه هايي همچون کيه پول الکترونيکي ،دريافت ها و پرداخت ها صورت گيرد.
در ادامه ميزان حجم تجارت الکترونيکي را به واسطه هريک از شيوهها بررسي و جمع ميکنيم.

12
. IPG
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 6.2.1روند خرید از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی
پرداخت های اينترنتي از طريق درگاه های اينترنتي مهيا ميشنننود .در اين حوزه ،شننناپرک آمار دقيقي را در اختيار
ميگذارد .براين اساس در مطالب پيشرو ،مبلغ خريدهای اينترنتي محصوالت و روند آن را برر سي ميکنيم .همچنين
ميزان آن را در پايان سال  1397برآورد ميکنيم.
 6.2.1.1خرید کاال-خدمت با پرداخت برخط در سال 1396
کسننب و کارهای اينترنتي ،مبالغ کاال و خدمات ارائه شننده خود را به شننيوه های متفاوتي دريافت ميکنند .در حال
حاضننر ،عمده ترين روش در مبادالت مالي اين کسننب و کارها ،به صننورت برخط ميباشنند .در اين شننيوه ،خريدار با
ا ستفاده از انواع کارتها از قبيل کارت بدهي ،کارت اعتباری و کارت هديه در صورت دا شتن رمز اينترنتي (رمز دوم)
ميتواند مبلغ کاال و يا خدمت خريداری شده را پرداخت نمايد.
 13مبالغ تراکنشهای خريدهای اينترنتي کل کشننور در  11ماه نخسننت سننال
براسنناس داده های بانک مرکزی ايران
 1396مرتبط با خريدهای اينترنتي ،به ميزان  982.037.903ميليون ريال (نزديک  1بيليارد ريال؛  1 * 1015ريال )
اسننت و ميزان خريد اينترنتي در اسننفندماه اين سننال براسنناس گزارش های اقتصننادی ماهانه شنناپرک14به ميزان
 176925122ميليون ريال ثبت شده ا ست که در مجموع حجم تراکنشهايي که برای خريد کاال و خدمات در ب ستر
اينترنتي صورت پذيرفته ا ست در طول سال گذ شته مبلغ  1.158.963.025میلیون ریال و يا  1159هزار ميليارد
ريال ( 1.159 * 1015ريال) بوده است.

 6.2.1.2روند سریعتر حجم خرید اینترنتی از طریق پرداخت شاپرکی نسبت به پیش بینی های گذشته
هرچند تاريخچه کسنننب و کارهای اينترنتي در ايران بيش از يک دهه اسنننت .اما اولين آمار گزارش شنننده از ميزان
تراکنشهای برخط تو سط بانک مرکزی به سال  1392برميگردد .بر ا ساس اين آمار در گزارش مرکز تو سعه تجارت
الکترونيکي برآوردی از روند رشد در سالهای بعدی انجام پذيرفت .از مقايسه روند پيش بيني شده از رشد گذشته با
آمار بالفعل شننده ،متوجه روند رشنند سننريعتر از پيش ميشننويم .با توجه به نمودار  ،1-6روند رشنند حجم تجارت
الکترونيکي به صنننورت نمايي اسنننت .به طوريکه پيشبيني  773هزار ميليارد ريال به رقم  1159هزار ميليارد ريال

13https://www.cbi.ir/page/16368.aspx
14https://shaparak.ir/uploads/kcfinder/files/Bulletin/33-12-96/003.pdf
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رسيده است .براين اساس به نظر ميرسد روند رشد نمايي بتواند پيشبيني بهتری را ارائه دهد .اين روند رشد حدود
 %40بوده است .انتظار ميرود در سال  ،1397نرخ رشد مبادالت برخط کسب و کارهای اينترنتي بيش از چهل درصد
باشد .يکي از داليل رشد کسب و کارهای اينترنتي ،افزايش ميزان اعتماد به آن ها و درنتيجه تمايل به پرداخت بيشتر
به صورت برخط به جای ساير شيوههای پرداختي از قبيل تحويل در محل است.

نمودار  .1-6پيشبيني گذشته از روند حجم خريد اينترنتي محصوالت با پرداخت برخط

 6.2.1.3پیشبینی حجم خرید اینترنتی از طریق پرداخت شاپرک
در اين بخش برآنيم تا با بررسي حجم خريد اينترنتي کسب و کارها با استفاده از اطالعات اعالمي از سوی شاپرک ،به
تحليل در ستي درخ صوص برآورد حجم خريد اينترنتي سال  1397د ست يابيم .اولين دادههای ارائه شده که مربوط
به سننال  1392بوده اسننت که در مقايسننه با سنناير دادهها با توجه به اختالف فاحش موجود ،چندان هماهنب به نظر
نميرسنند (علت اين موضننوع ميتواند به داليل مختلفي باشنند که در موضننوع بحث نيسننت) .از اين رو اين داده را در
تحليل خود درنظر نميگيريم تا پيش بيني بهتری برای سنننال های بعدی داشنننته باشنننيم .با توجه به نمودار ،2-6
همچنان روند نمايي پيشبيني بهتری ارائه ميدهد (با لحاظ مجذور حداقل فاصله از خط برآيند).
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بررسی روند مبادالت کسب و کارهای اینترنتی از طریق IPG

هزار ميليارد ريال

۲۰۰۰

هزار میلیارد

1585

۲۵۰۰

۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰
برآورد 1397

سال 1396

سال 1395

سال 1393

سال 1394

سال 1392

نمودار  .2-6بررسي حجم پرداخت برخط خريد اينترنتي کاال از سال  1392تا 1396

بر اين اسناس با توجه به جدول  ،1-6پيش بيني ميشنود که حجم معامالت برای سنال آينده ( )1397به رقمي بين
 1350تا  1900هزار ميليارد ريال برسد .رقم ميانگين اين دو مقدار ما را به عدد  1585هزار ميليارد ريال ميرساند.
جدول  .1-6حجم مبادالت کسب و کارهای اينترنتي برحسب ميليون ريال

روند تجارت الکترونیکی (مبلغ میلیون ریال)
درگاه اینترنتی
نرخ رشد میانگین

1396

1392

1393

1394

1395

139,085,377

521,040,422

605,274,513

828,857,575

1,116,433,898

1.16

0.15

0.31

0.30

الزم به ذکر است تحوالت سياسي-اقتصادی و روابط بين کشورها بر اين برآورد تاثيرگذار خواهد بود .بديهي است که
اين برآورد با درنظر گرفتن روندهای سال گذشته لحاظ شده است.

 6.2.1.4افزایش حجم خرید اینترنتی کاال-خدمت با روش پرداخت برخط
يکي ديگر از معيارهای دارای اهميت در حوزه برر سي تجارت الکترونيکي برر سي ميزان مبلغ خريد اينترنتي ا ست .با
بررسنني داده های شنناپرک اين روند را مي توانيم مشنناهده نماييم .مبلغ خريد اينترنتي نيز روند صننعودی در ماهها و
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سالها را طي مي کند و مجموع کل پرداختهای اينترنتي از طريق درگاههای واسط بانکي در سال  1396معادل 115
هزار ميليارد تومان ا ست .هرچند به مانند تعداد پرداخت ها ،ميزان حجم مبادالت اينترنتي ممکن ا ست کاهش هايي
را نشان دهد اما به صورت کلي نرخ رشد فزاينده ای را طي ميکند.

30

نمودار  .3-6درصد رشد حجم مبادالت کسب و کارهای اينترنتي از سال  1392تا 1396

همانگونه که مشننخص اسننت در زمان بازگشننايي مدارس (مهرماه) و اول ماه هر سننال (فروردين ماه) ،ميزان خريد
اينترنتي ن سبت به ماه قبل از خود کاهش دا شته ا ست اما در عين حال دو ماه قبل از اين دو زمان با افزايش در صد
رشنند خريد اينترنتي روبه رو بوده ايم .درصنند رشنند حجم مبادالت اينترنتي از سننال  1392تا  1396در نمودار 3-6
ترسيم شده است.

 6.2.2بررسی سایر شیوه های خرید اینترنتی کاال-خدمت در فضای کسب و کارهای
الکترونیکی ایران
در بخش قبل ،ميزان تراکنشهای برخط تجارت الکترونيکي را برر سي کرديم .البته ک سب و کارهای اينترنتي ممکن
اسننت مبادالت خود را از طريق کيه پول ويژه خود انجام دهند .برای مثال ،در سننايت پونيشننا به عنوان ارائه دهنده
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خدمات آزادکار 15،فرد ارائه دهنده خدمت در يک پروژه درآمدی به د ست ميآورد که اين ميزان در ق سمتي از سايت
به عنوان مبلغ دارايي او به حسنناب ميآيد .حال اين شننخص ممکن اسننت در تراکنش مبادله ديگر ،به عنوان کارفرما
با شد و خدمت يا کااليي را ارائه دهد و پرداخت آن را از محل درآمد بردا شت ن شده خود از آن سايت انجام دهد .در
اين صورت حجم مبادله دوم در تراکنشهای ثيت شده شاپرکي ،ثبت نخواهد شد و در عين حال مبادله ای رخ داده
است.
ممکن ا ست خريدار يک کاال از يک سايت به صورت عمده فرو شي ،برای مثال خريد لوازم التحرير عمده از سايت
زودل يا پونز ،با توجه به شننناخت نسننبي کسننب و کار از خريدار (اعتماد به خريدار) و يا قدرت چانه زني مشننتری يا
عوامل ديگر ،کاال را پيش از پرداخت مبلغ آن دريافت کند و سننپس با مراجعه به بانک ،يا اپليکيشنننهای ويژه همراه
بانک ،يا مراجعه به دستگاههای خودپرداز بانک ،در موعد مقرر اقدام به پرداخت وجه نمايد .حتي ممکن است به جای
پرداخت ،برای برخي کاالها و در برخي شرايط ،به صورت پيش پرداختي مبلغ کاال يا خدمت را با شيوه انتقال بانکي
در کسب و کارهای اينترنتي انجام دهد.
به غير از اين شيوه ،طرق متفاوت ديگری مخصوصا در خصوص خريد و فروش کاال وجود دارد .برای مثال ممکن است
خريدار غذايي را سفارش دهد و به دليل عدم د ستر سي در آن زمان به کارت خود و يا تمايل به دريافت مطمئن غذا
و سپس پرداخت مرتبط ،شيوه پرداخت خود را به صورت پرداخت در محل انجام دهد .در اين صورت فرو شنده با
پيک مخ صوص خود و يا با قراردادهايي که با شرکتهای ديگر مثل شرکت ملي پ ست يا الوپيک دارد ،کاالی خود را
به دسننت مشننتری مي رسنناند .حتي در مواردی هم ممکن اسننت خريدار با توجه به دسننترسنني خود و عوامل ديگر،
محصولي را در سايت اينترنتي مشاهده و سپس به محل فيزيکي آن برای خريد مراجعه کند.
آمار دقيقي از مبادالت اين چنيني کسننب و کارهای الکترونيکي در دسننترس نيسننت اما ميتوان برآوردهايي از حجم
اين مبادالت به دست آورد.
 6.2.2.1پرداخت در محل و انتقال بانکی کسب و کارهای الکترونیکی ایران در سال 1396
کسنننب و کارهای اينترنتي به شنننيوه های مختلفي ،مبلغ محصنننوالت و خدمات فروشننني خود را دريافت ميدارند.
خريداران ممکن است به صورت مستقيم از طريق درگاه پرداخت اينترنتي خود اقدام به خريد نمايند ،يا ممکن است
به داليل مختله از جمله اطمينان بيشنننتر از خريد ،پرداخت را در محل به صنننورت نقدی يا کارت خوان های قابل
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حمل انجام دهند .شرکت ملي پست ايران ،بخش مهمي از خدمات پرداخت در محل را برای کسب و کارهای اينترنتي
انجام ميدهد که با توجه به آن ميتوان ميزان پرداخت در محل را توسط ساير شرکتها نيز برآورد نمود.
کاالهايي که در ک سب و کارهای اينترنتي مبادله مي شوند با يکديگر متفاوت ه ستند .محتواهای ديجيتالي به صورت
اينترنتي برای دانلود در اختيار خريدار قرار ميگيرند .دسننته ديگر توسننط شننرکت پسننت ،يا نيروهای خود شننرکت
فروشنده ،همچنين شرکتهای حوزه حمل کاال ،ارسال ميشوند.
برا ساس داده های شرکت ملي پ ست ،متو سط مبلغ در هر بار خريد به صورت پرداخت در محل از طريق پ ست ،در
حال افزايش بوده اسننت .همچنين مبلغ و ميزان دفعات در هر بار سننفارش اينترنتي به صننورت پرداخت در محل در
حال افزايش بوده است.
1392
حجم تجارت الکترونیکی میلیون ریال (پست)
تعداد سفارش اینترنتی (پست)
متوسط مبلغ در هر بار سفارش

1393

1394

1395

1396

پنج ماه اول سال1397

1,144,412

3,042,240

3,883,619

4,222,587

5,403,838

2,138,952

2,550,355

5,383,988

5,480,916

4,730,518

5,480,516

2,092,664

1.022119286 0.986009041 0.892626757 0.708571085 0.565053283 0.448726427

آمار شرکت پ ست ،شامل انواع ديگر پرداخت در محل (تو سط خود شرکت يا ساير شرکت های همکار در حمل)
نميشنننود .به همين خاطر برای برآورد مجموع معامالت COD16کشنننور کشنننورهای مشنننابهي که در اين حوزه آمار
شنننفافتری ارائه دادهاند را در نظر ميگيريم و برپايه دادههای داخل کشنننور و انجام مقايسنننههايي برآيندی از آمار
پرداخت در محل را به دست ميآوريم.

در ادامه از طريق آمار مرتبط در کشورهای منطقه به برآورد پرداخت در محل پرداختيم .فايندکس ،موسسه با سابقه
و پيشرو در زمينههای مالي و سرمايهگذاری ،هر ساله گزارشي از روشهای پرداخت و تغييرات آن در کسب و کارهای
 17در سال  %20 ، 2016حجم مبادالت ک سب و کارهای الکترونيکي
اينترنتي ارائه ميدهد .برا ساس گزارش فايندکس
به صورت پرداخت در محل انجام شده ا ست و  %10از آن به صورت تراکنش بانکي انجام گرفته ا ست ،به اين معني
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که به بانک مراجعه شده ا ست يا از د ستگاههای خودپرداز بانکي ا ستفاده شده و يا از نرم افزارهای اينترنتي بانک ها
مستقيما برای پرداخت استفاده شده است.
در برآوردهای فايندکس ،هرساله آماری از روشهای پرداخت کسب و کارهای الکترونيکي در جهان ،هر يک از مناطق
و برخي کشورها انجام ميشود ،تنها حدود نيمي از پرداختها از طريق کارت بدهي ،اعتباری و هديه انجام ميشود.

نمودار  .4-6مقايسه ميزان بکارگيری روشهای پرداخت اينترنتي براساس آمار فايندکس

همچنين ميزان پرداخت های تحويل در محل برای امارت متحده عربي و انتقال بانکي را ارائه داده اسننت .به صننورت
کلي در ک شورهای خاورميانه شيوه پرداخت در محل در مقاي سه با ساير مناطق حدودا بي شتر ا ست .اين ميزان به
عوامل مختلفي از جمله اعتماد و سهولت اين شيوهها ،همچنين شرايط ويژه هر کشور بستگي دارد .در صورتي که با
توجه به کشور امارت برآوردی از وضعيت کشور خود داشته باشيم ،به چنين برآوردی ميرسيم:
 در ک شور امارات برا ساس گزارش دوره ای فايندکس ،حدود  %20خريدهای اينترنتي به صورت پرداخت در
محل انجام شده اند و بدين ترتيب امارات کشور پيشرو خاورميانه در زمينه تجارت الکترونيکي محسوب مي
شود.
 همچنين باتوجه به اينکه براساس داده های ديگری از گزارش مذکور و تحليلهای آنکتاد ،به صورت معمول
ميزان پرداخت در محل با افزايش اعتماد بين خريدار و فروشننننده اينترنتي و توسنننعه تجارت الکترونيکي
کاهش مي يابد ،نتيجه ميگيريم در ايران حداکثر ،مي تواند  20درصننند پرداخت های خريد کاال /خد مت
اينترنتي به صورت پرداخت در محل بوده با شد .به صورت م شابه ما برآوردی را از ساير شيوه های بانکي
تبادل مالي در نظرگرفتيم.


به اين ترت يب مجموع حجم ت جارت الکترونيکي ايران در سنننال  1396از طريق پردا خت برخط و برآورد
پرداخت در محل و شيوههای بين بانکي  ،به ميزان  1594هزار ميليارد ريال بوده است .به عبارتي نزديک به
 1600هزار ميليارد ريال حجم تجارت الکترونيکي ايران در طول يک سال بوده ا ست .در نمودرا  5-6حجم
تجارت الکترونيکي ايران در سال  1396نشان داده شده است.
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۱۸۰۰
۱۶۰۰
۱۴۰۰

۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰

هزار میلیارد ریال

۱۲۰۰

۴۰۰
۲۰۰
1396

۰

159,490,557

شيوه های بين بانکي

318,981,114

پرداخت در محل

1,116,433,898.14

پرداخت برخط

مرجع  :مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

نمودار  .5-6حجم تجارت الکترونيکي ايران در سال 1396

6.2.3

حجم کل خریدهای اینترنتی اینترنتی ایران

در بخش های گذ شته حجم مبادالت تجارت الکترونيکي از طريق پرداخت برخط ،پرداخت در محل و ساير شيوههای
بانکي را در سال  1396مورد برر سي قرارگرفت .در نمودار  ،6-6روند تغييرات حجم تجارت الکترونيکي ايران از سال
 1392تا  1396نشننان داده شننده اسننت .بطور مشننابه ،حجم تجارت الکترونيکي را برای سننالهای گذشننته بررسنني
ميکنيم و سپس به پيشبيني حجم تجارت الکترونيکي در سال  1397ميپردازيم.

 6.2.3.1بررسی روند حجم تجارت الکترونیکی ایران
هر سننناله شننناهد روند رو به رشننند حجم تجارت الکترونيکي بوده ايم .به اين ترتيب کسنننب و کارهايي که موفق به
شنا سايي سريعتر اين فر صت و بهره برداری از آن شدهاند ،با مديريت مبتني بر نيازمندیهای م شتريان ،ميتوانند
انتظار حجم باالتری را در سالهای آتي داشته باشند.
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مرجع  :مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

نمودار  .6-6روند حجم تجارت الکترونيکي ايران از سال  1392تا 1396

 6.2.3.2برآورد حجم تجارت الکترونیکی در سال 1397
برمبنای دادههای پيشين ،ميتوان برآيندی از حجم تجارت الکترونيکي در آينده به دست آورد .ما از برازش نرخ رشد
مبتني بر روندهای تجارت الکترونيکي استفاده کرديم .در ساده ترين حالت ،زمانيکه نرخ رشد مشابه سال قبل باشد،
در سال آينده به بيش از دو بيليارد ريال ميتواند بر سد .با نرخ ر شد کمينه ،حجم تجارت الکترونيکي ايران در سال
 ،1396در حدود  1740هزار ميليارد ريال برآورد ميشننود که مطابق روند موجود ،به حدود  2200هزار ميليارد ريال
و در حالت خوشبينانه به رقم  2300هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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مرجع  :مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

نمودار  .7-6پيش بيني حجم تجارت الکترونيکي ايران در سال 1397

بديهي ا ست د ست يافتن به تمام ظرفيت ممکن ک سب و کارهای اينترنتي برای ايجاد درآمد و ايجاد شغل ،در
گرو برنامهريزی و مديريت شننايسننته ورودیهای مورد نياز آن خواهد بود .براسنناس برآورد حجم تجارت الکترونيکي
ايران مبتني بر دادههای پيشننين ،انتظار افزايش اين ميزان را داريم .هر سنناله حجم خريد اينترنتي نسننبت به سننال
گذ شته افزايش دا شته ا ست .به اين ترتيب ،حجم فروش ک سب و کارهای اينترنتي ايران ،در سال  ،1396نزديک به
 1.6بيليارد ريال ،در سننال پيش رو حدود  2.2هزار ميليارد ريال و در سننال آينده – يعني سننال  - 1398به بيش از
 2.6بيليارد ريال (  2.6* 1015ريال) خواهد رسيد.

 6.2.3.3مالحظات پیشبینی حجم مبادالت اینترنتی در سال 1397
با توجه به داده های بد ست آمده از حجم تجارت الکترونيکي در سالهای گذ شته ،ميتوان افزايش اين حجم را برای
سننال پيشننرو انتظار داشننت .در نمودرا  ،8-6برآوردی از حجم مبادالت کسننب و کارهای اينترنتي از طريق پرداخت
برخط و ساير روشهای پرداخت در سال  1397ترسيم شده است.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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نمودار  .8-6پيشبيني حجم مبادالت کسب و کارهای اينترنتي از طريق پرداخت برخط و ساير روشهای پرداخت

 6.3مقایسه حجم تجارت الکترونیکی ایران با کل تولید ناخالص
داخلی کشور
به داليل مختله از جمله تو سعه اقت صادی متفاوت هر ک شور ن سبت به ک شور ديگر ،به جای مقاي سه حجم تجارت
الکترونيکي کشورها بهتر است از نسبت حجم تجارت الکترونيکي با مقياس ديگری از هر کشور بهره برد .نسبت حجم
تجارت الکترونيکي با توليد ناخالص يکي از مقياس های مورد توجه است.
توليد ناخالص داخلي ( )GDPبه مجموع ارزش افزوده کاالهای توليد شننده در داخل يک کشننور ميپردازد .مقايسننه
مجموع درآمدهای ک سب و کارهای اينترنتي در برابر  GDPميتواند گستره اثر درآمدی ک سب و کارهای اينترنتي را
برای ما روشنتر کند.
در اين بررسننني ما از دو روش مقايسنننه ای مبتني بر آمار بانک جهاني و در حالت ديگر از مرکز آمار ايران برای اين
نسبت استفاده کرده ايم.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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در صننورتي که بخواهيم اين ميزان را با سنناير کشننورها مقايسننه کنيم بهتر به نظر ميرسنند که از آمار جهاني توليد
ناخالص داخلي استفاده کنيم .مرجع معتبر در اين زمينه پايگاه داده بانک جهاني است.
بر ا ساس شاخص تو سعه جهاني18از بانک جهاني GDP ،ايران در سال  2016برابر با  418.976.679هزار دالر (418
ميليارد دالر) به نرخ بازار بوده است ،همانطور که مالحظه کرده ايد آمار جهاني بر اساس سال ميالدی ارائه مي شود و
آمار ما براساس سال شمسي است .در زمان تدوين اين سند ،آماری از  GDPايران در سال  2017و  2018برای به
دست آوردن حجم تبيين شده توليد ناخالص داخلي در سال  1396وجود نداشت و از آنجايي که سال  1396شمسي
دربرگيرنده ماههای انتهايي سال  2017و ماههای ابتدايي سال  2018ميالدی است ،پس ناگزير ،به آمار سال 2016
استناد ميکنيم و در عين حال ،آمار داخلي منتشر شده از سال  1396را هم در ادامه لحاظ ميکنيم.
موضوع ديگر يکسان کردن واحد ارز دالر آمريکا و ريال برای مقايسه است .الزم است حجم مبادالت را با واحد توليد
ناخالص داخلي بانک جهاني هم واحد نماييم .با در نظر گرفتن آمار نرخ ارز اعالم شنننده از سنننوی بانک مرکزی ايران
برای اواسط هر ماه ،در سال  1396حجم مبادالت الکترونيکي انجام شده در ايران که به صورت اينترنتي با کارتهای
بدهي و هديه در فضننای اينترنتي پرداخت شننده اسننت به ميزان  33.590ميليارد دالر امريکا ميرسنند و برای کل
مبادالت به حدود  47.986ميليارد دالر ميرسد.

18. World Development Indicator

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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مرجع داده ای  :مرکز آمار ( ، )GDPحجم تجارت الکترونیکی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)

نمودار  .9-6مقايسه حجم تجارت الکترونيکي ايران با توليد ناخالص با استناد به دادههای مرکز آمار

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

به نسبت تولید ناخالص داخلی هر سال

 1392اين ميزان  %3.37از  GDPآن سال بوده است و در سال 1396

۶۰%
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مرجع داده ها :بانک جهاني ( ، )GDPمرکز توسعه تجارت الکترونيکي (حجم تجارت الکترونيکي )

نمودار  .10-6مقايسه حجم تجارت الکترونيکي ايران با توليد ناخالص با استناد به دادههای بانک جهاني

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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وقتي بيان مي کنيم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي حجم تجارت الکترونيکي ايران رقم قابل توجه  10تا  %12مي
با شد .به اين معني ني ست که تجارت الکترونيکي حدود  %12-10به توليد ناخالص داخلي ا ضافه کرده ا ست بلکه اين
مقايسننه صننرفا برای ايجاد درک بهتر از اهميت تجارت الکترونيکي در کشننور اسننت .به عبارت ديگر ،توليد ناخالص
داخلي صرفا مجموع ارزش افزوده خلق شده در داخل کشور را مدنظر قرار مي دهد و ارزش نهايي محصول فقط يک
بار مالحظه ميشننود .حال آنکه در تجارت الکترونيکي محصننولي که در خارج از کشننور توليد شننده مي تواند در يک
سايت فرو شگاهي به فروش رود که از نظر ارزش افزوده فقط خدمت ارائه برای فروش مح صول وجود دا شته ا ست .با
اين حال در اين محا سبات قيمت کل فروش مح صول لحاظ شده ا ست .همچنين ممکن ا ست و سيله ای که يک بار
اينترنتي فروش رفته است ،بار ديگر به عنوان وسيله دست دوم مجددا به صورت اينترنتي فروخته شود با وجود اينکه
ارز شي به آن مح صول افزوده ن شده ا ست .هرچند مجددا در چرخه خريد و فروش اينترنتي مورد معامله قرار گرفته
است و در محاسبه حجم تجارت الکترونيکي لحاظ شده است.

 6.4مقایسه رشد خریدهای اینترنتی با خریدهای فروشگاهی
پي شتر بيان شد که برای درک بهتر از ميزان حجم تجارت الکترونيکي ک شور و همچنين مقاي سه با ساير ک شورها به
داليل مختله ،بهتر ا ست از شاخ صهای ديگر ا ستفاده نمود .در بخش پي شين ،حجم تجارت الکترونيکي را با توليد
ناخالص داخلي مقايسه نموديم.
عالوه بر اين نسبت ،از مقايسه حجم تجارت الکترونيکي با حجم کل تجارت ميتوان استفاده نمود .برای مثال يکي از
اين نسبتهای قابل توجه در مقايسه کشورها ،مقايسه حجم خرده فروشي برخط بر حجم کل خرده فروشي آن کشور
است.
در اين فصل ،ابتدا مقايسه ای از نظر مبلغ و ميزان دفعات خريد در فروشگاه های آنالين و فيزيکي موردنظر است .اين
مقايسه برپايه اطالعات درگاه های اينترنتي فروشگاه های آنالين ) (IPGو درگاه پرداخت فروشگاهي ( )POSانجام
مي شود .سپس برآوردی از سهم خرده فرو شي برخط ارائه ميدهيم .در نمودارهای  11-6و  ،12-6به ترتيب مبلغ و
تعداد تراکنشهای صورت گرفته از سال  1392تا  1396ارائه شده است.
امروزه ابزار تراکنش پايانه فروش (  ،) POSبرای مبادله در فروشگاه های فيزيکي مورد استفاده قرار مي گيرد ،گرچه
بعضي پرداخت ها نيز به صورت نقدی و غير نقدی (نسيه) مي باشد .در دنيای مجازی نيز درگاه پرداخت ( (IPGکار
مبادله را تسهيل کرده است هرچند ساير شيوههای پرداخت نيز استفاده ميشود.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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نمودار  .11-6مقايسه مبلغ مبادله در دو روش پرداخت اينترنتي و پرداخت فروشگاهي از سال  1392تا  1396بر حسب هزار ميليارد
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نمودار  .12-6مقايسه تعداد مبادله در دو روش پرداخت اينترنتي و پرداخت فروشگاهي از سال  1392تا 1396

تراکنش از طريق  POSو  IPGدر هر دو مورد روند صعودی را نشان ميدهد .در دو نمودار فوق مقايسه ای بين اين
دو ابزار هم از نظر مبلغ و همچنين از نظر تعدادی صورت گرفته است .در هر دو مورد ما شاهد روند صعودی هستيم.
با توجه به اينکه مبلغ خريد از طريق  POSفرو شگاهي ب سيار بي شتر از درگاههای پرداخت اينترنتي ا ست ،نرخ ر شد
خريد از طريق درگاههای پرداخت بيشتر است.
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 6.5خالصه فصل
در اين فصننل ،به بررسنني حجم تجارت الکترونيکي ايران در سننالهای اخير پرداخته ايم .مبادالت عرضننه کنندگان
اينترنتي کاال و خدمات به صورت پرداخت برخط ،پرداخت در محل يا شيوه های بانکي ديگر صورت ميپذيرد .به اين
ترتيب حجم مبادالت تجارت الکترونيکي  ،به صنننورت پرداخت برخط در سنننال  ،1396به بيش از يک بيليارد ريال
( 1116هزار ميليارد ريال) ر سيده ا ست و با احت ساب ساير شيوه های پرداخت ،به نزديک  1.6بيليارد ريال (1594
هزار ميليارد ريال) رسيده است.
براساس دادههای گذشته برآوردی کمينه ،معمول و بيشينه از حجم تجارت الکترونيکي در سال  1397برآورد شد .با
نرخ رشنند کمينه ،حجم تجارت الکترونيکي ايران در سننال  ،1396در حدود  1740هزار ميليارد ريال بوده اسننت که
مطابق روند پيشبيني شده به حدود  2200هزار ميليارد ريال و در حالت خوشبينانه به رقم  2300هزار ميليارد ريال
در سال  1397خواهد ر سيد و در سال آينده – يعني سال  - 1398به بيش از  2.6بيليارد ريال (  2.6* 1015ريال)
خواهد رسننيد .در بخشنني ديگر با مالحظاتي درخصننوص خطاهای رشنند حجم تجارت الکترونيکي با توجه به تغيير
شاخص بها و تغيير ساير شرايط توجه شد.
به داليل مختله از جمله تو سعه اقت صادی متفاوت هر ک شور ن سبت به ک شور ديگر ،به جای مقاي سه حجم تجارت
الکترونيکي کشورها بهتر است از نسبت حجم تجارت الکترونيکي با مقياس ديگری از هر کشور بهره برد .نسبت حجم
تجارت الکترونيکي با توليد ناخالص يکي از مقياس های مورد توجه ا ست .برا ساس داده های مرکز آمار ايران از توليد
ناخالص داخلي ،حجم تجارت الکترونيکي ايران در سال  %11.03 ،1396نسبت به آن بوده است و براساس داده های
بانک جهاني ،حجم تجارت الکترونيکي ن سبت به  10.61% ،GDPا ست .اين ن سبت هر ساله روند صعودی را دا شته
است اما ميزان رشد آن نسبت به سال گذشته ،هر ساله کمتر شده است.
سپس به مقاي سه خريدهای اينترنتي و خريدهای سنتي پرداختيم .در حالت بهينه برآورد ما مبتني بر دادههای يانک
مرکزی برای سال گذ شته  %7.38بوده ا ست و اين ميزان برای سال آينده به حدود  %8.3ميتواند با شد .اين ميزان
برای سال  %5.6 ،1392برآورد شده است.
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نتیجه گیری
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رونق تجارت الکترونیکی به تو سعه امکانات اين حوزه برای تمام اع ضای زنجيره عر ضه و تقا ضا مح صوالت نياز
دارد ،به نحوی که خريداران و فروشندگان بتوانند با دسترسی سریع تر ،آسانتر و ارزان تر به وا سطه هم افزايي
فراگير ،بيشتر منتفع شوند و در حمايتي با نگاه بلندمدت از سوی سازمانهای متولي دولتي ،بتوانند در م سير رشدی
پويا و پايا قرارگيرند.
بخ شي از زير ساخت های الزم برای تو سعه ک سب و کارهای اينترنتي با زير ساختهای فني حوزه  ICTارتباط پيدا
ميکند .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مطالعات و سننياسننتگذاریهای اين حوزه19کوشننش دارد ،بنابراين در
اين گزارش به اين موضوع وارد نشده ايم و صرفا نگاهي گذرا به روند ميزان دسترسي به اينترنت آنان داشته ايم.
در سننال  ،1397نزديک به 20%73.23جمعیت ایران از اینترنت ا ستفاده کرده اند و تعداد م شترکین اینترنت
ثابت پرسرعت حدود  %14در سال  1396بوده است .به نظر ميرسد نياز به ممارستهای بيشتری برای دسترسي
فراگيرتر و سننرعت باالتر مردم ايران به اينترنت مطرح اسننت .هرچند دسننترسنني به اينترنت به تنهایی به ا ستفاده
اثربخش و کارآمد تجارت الکترونیکی منجر نخواهد شد.
داشننتن زيرسنناختهای الکترونيکي ،تنها يکي از پايههای رشنند تجارت از طريق بسننتر الکترونيکي اسننت ،شناخت
قابلیت های روزافزون تجارت الکترونیکی و چگونگی حل مسننائل جاری و آتی از طریق این قابلیت ها،
اهميت به مراتب بيشتری دارند اگرچه در عمل از نظرگاه دور مانده باشند.
شناختي که نه تنها يک کسب و کار به آن نياز دارد بلکه مردم هم به نوع خاصي از شناخت و يادگيری پويا از تجارت
الکترونيکي نياز دارند و بدون شک در چرخه توسعه تجارت الکترونيکي ،لزوم پويايي دولت در ايجاد شناخت مستثني
نخواهد بود.
اينکه يک کسب و کار بتواند شرکت خود را به اينترنت پر سرعت و تجهيزات  ITمناسب نياز ويژه خود مجهز کند ،به
تنهايي کافي نيسننت .شننناخت کسننب و کارها از قابليت های نويني که مي تواند در کسننب و کار آن ها موثر باشنند
ميتواند فرصننتهای بهتری در تجارت الکترونيک را باعث شننود .برای مثال فروشننگاه های اينترنتي ،با بهره از واقعيت
افزوده و واقعيت مجازی ميتوانند در ايجاد ادراک بهتر از واقعيت مح صول موفق تر عمل کنند .جای اميدواری ا ست

19

هدف-و-وظایفhttps://www.ict.gov.ir/fa/companies /vazife-
 20برآورد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رقمی نزدیک به  %60باتوجه آمار منتشر شده از سالهای قبل از بانک جهانی ،مرکز امار و وزارت اطالعات
و ارتباطات ایران می باشد.
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که شرکت های دانش بنيان ايراني21سعي کرده اند در زمينه ویترینهای هو شمند يا معرفي جاذبه های گرد شگری
ايران آغازگر جريانهايي در اين حوزه باشند .با اين حال برای فراگيری و بکارگيری آن در دنيای تجاری و در مقايسه
با ک شورهای پي شرو تجارت الکترونيک ،به نظر مير سد م سيری طوالني در پيش ا ست که حمايتهای هو شمندانه و
جدی تری را ميطلبد.
همچنين دولت با شننناخت و بکارگيری هرچه بهتر از روندهای پويای تجارت الکترونيکي ميتواند موثرتر عمل کند يا
از شننرکت های فعالي در اين حوزه دعوت نمايد .همانگونه که جمعي از دانش آموختگان دانشنننگاه شنننريه ،به جای
فيلترينب کلي نمايش ويدئوهای سايتهايي مانند يوتيوب ،با ا ستفاده از هوش م صنوعي و يادگيری ما شيني ،سعي
مي کنند ويدئوهای مناسب را شناسايي کرده و نمايش دهند.
تالش های سازمان ها در جهت تحقق فرآيندهای سازماني و ايجاد دولت الکترونيکي همچنان مي تواند بهتر شود .در
عين حال صنننرفا انجام فرآيندهای قديم با اسنننتفاده از تکنولوژی های موجود مدنظر نيسنننت .بلکه دولت با توجه به
شناسايي نيازمندیهای جديد در عصر حاضر ميتواند وارد عمل شود.
در اين راستا ،مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با توجه به تشخيص و نياز سنجي وجود بستری برای شناخت کسب و
کارهای اينترنتي قابل اعتماد برای خريداران ،نماد اعتماد الکترونيکي را لحاظ نمود و در عين حال به ايجاد شننناختي
در زمينه وضعيت موجود کسب و کارهای اينترنتي پرداخت .مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به عنوان بخشي از دولت
سعي کرده ا ست با شناخت بهتر ک ساني که به سوی ک سب و کار اينترنتي پيش ميروند به برنامه ريزی کالن برای
ر شد آن ها کمک کند .به همين علت از ميان حدود سي هزار نفر در طول دوره ای سه ساله از متقا ضيان دريافت
نماد ،از طريق پرسشنامه الکترونيکي ،بررسيهايي انجام شد .نتايج اين بررسي به شرح زير است:
بر اساس اين گزارش رقم قابل توجه  %44این فعالیتها در منزل مسکونی اشخاص بوده است و صرفا يک چهارم
( )%25آنان در محل اداری و حدود  30در صد در محل مغازه ها و فرو شگاه های تجاری خود  ،ک سب و کار اينترنتي
خود را اداره ميکنند .همچنين يک چهارم اين کسب و کارها توسط شرکتها و با مالکيت حقوقي اداره ميشوند.
نزديک به هشتاد درصد مديران اين کسب و کارها در گروه سني  20تا  40سال قرار دارند با اين حال افرادی با سن
بيشتر از  80سال ( )% 0.1و سن کمتر از  18سال ( )1%هم گزارش شده اند.

 21از جمله شرکت رازق و آگیرا
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براسنناس بررسننيهای صننورت گرفته ،بيش از حد انتظار شننکاف جنسننيتي و شننکاف جغرافيايي در کسننب و کارهای
اينترنتي ايران م شاهده شد .بانوان کمتر از  %10اين ک سب و کارها را مديريت ميکنند .همچنين برا ساس آمار کافه
بازار تعداد شاغالن زن در صنعت برنامه های گو شيهای تلفنهمراه  %23و برا ساس گزارش ديوار در صنعت د ست
دوم تنها  %38بوده است (جدول .)2-3
حدود نیمی (  )% 46از متقاضننیان درخواسننت کننده نماد در اسننتان تهران بودهاند ،که  %69خریدهای
اینترنتی را پو شش میدهند .همچنين برر سيهايي از آمار تعداد ک سب و کارهای اينترنتي با درگاه فعال پرداخت
نيز ن شان از در صد قابل مالحظه ک سب و کارهای اينترنتي با دفتر مرکزی تهران را ن شان داده ا ست .همچنين آمار
کافه بازار حاکي از سهم باالی استان تهران ( )33%در صنعت موبايل بوده است.
از ميان درگاه های پرداخت م ستقيم و غيرم ستقيم اعطا شده که اجازه فعاليت دارند ،تعداد ب سيار کمتری يعني در
عمال حدود  %5در يک ماه تراکنش دا شتهاند .اين بدان معني ا ست که برای شروع فعاليت نزديک به هفت صد هزار
فرد یا ک سب و کار برای تراکنشهای خود اقدام دریافت ابزار پذیرش اینترنتی نمودهاند اما در عمل در 95
در صد این ک سب و کارها در طول یک ماه تراکن شی صورت نگرفته ا ست يا به عبارتي فرو شي ندا شته اند.
گرچه نرخ رشد ابزارهای تراکنشدار ،روندی صعودی را طي ميکند .برآورد برای سال آينده اين ا ست که بيش از 50
هزار کسب و کار نماد دريافت کنند و حدود هفتاد هزار ابزار پذيرش در طول يک ماه ميتوانند تراکنش داشته باشند
اما همچنان درصد تراکنش ها پايين خواهد بود.
عوامل مختلفي ميتواند بر درصنند پايين تراکنش انجام شننده از ظرفيت بالقوه موجود موثر باشنند .به همين خاطر به
شننناخت بهتر کسننب و کارها از قابليت ها و نيازهای جامعه تاکيد داشننته ايم .يکي از عوامل مهم ميتواند اعتماد به
کسب و کارهای اينترنتي جديد (کمتر شناخته شده) باشد.
چنانچه افراد به اينترنت د ستر سي دا شته با شند اما چندان اعتمادی به داد و ستدهای اينترنتي وجود ندا شته با شد،
ميزان کمتری از ظرفيت زير ساختي فراهم شده ،در بستر تجارت الکترونيکي به کار گرفته مي شود .به همين خاطر
موضننوع اعتماد به خرید اینترنتی يکي از اصننليترين فاکتورهای موجود در تراکنشهای موجود در فضننای مجازی
است.
برای شناسايي ميزان قابل اعتماد بودن کسب و کارهای اينترنتي راهکارهايي وجود دارد .گام نخست آن که در مرکز
توسعه تجارت الکترونيکي مورد توجه قرارگرفته است ،شناسايي هويت و موقعيت واقعي صاحبان کسب و کارها است.
به همين خاطر نماد اعتماد با احراز هويت و همچنين برر سي مجوزهای مورد نياز ،سعي در پا سخ به اين نياز دا شته
است.

تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

بررسي روند مبادالت و تعداد کسب و کارهای اينترنتي در ايران

صفحه  79از 85

براسننناس شنننواهد ذکر شنننده در اين پژوهش ،نماد اعتماد الکترونیکی تا حدودی در ايجاد اعتماد در محدوده
سننايتهای فروشننگاهي اينترنتي موفق عمل کرده اسننت؛ هر روز بر تعداد کسننب و کارهای دريافت کننده اين نماد
افزوده مي شود .در پايان سال  ،1395بیش از  25هزار و در پايان سال  ، 1396حدود  37هزار سایت اینترنتی
نماد دریافت کرده اند.
با توسعه نماد ،ميتوان کسب و کارهای بيشتری را پوشش داد .در سال گذشته  +200هزار کسب و کار اینترنتی
با امکان پرداخت برخط برآورد شد .اين تعداد شامل ک سب و کارهايي ا ست که به صورت م ستقيم و يا به وا سطه
پرداخت يارها و شرکتهای پرداخت الکترونيک ،از شاپرک خدمات دريافت مي کنند.
با توجه به بررسي ها ،دريافتيم که هر ساله بر مجموع تعداد کسب و کارهای اینترنتی ایران افزوده می شود و
اين روند فراتر از میزان پیش بینیهای سابق اسننت .عالوه بر تعداد خريداران در فضننای اينترنتي ،پهنای باند و
حجم مبادالت کسب و کارهای اينترنتي ايران نيز در حال افزايش است .
افزايش اعتماد مردم به کسب و کارهای اينترنتي تنها منوط به تالش خود کسب و کارهای اينترنتي و همچنين مرکز
توسننعه تجارت الکترونيکي نميشننود بلکه موضننوعاتي همچون حقوق معنوی درخصننوص توليدات فضننای مجازی،
کالهبرداری های ديجيتال يا حتي نبود توجه و تخصننص الزم برای ارائه مطلوب خدمات به مشننتری از جمله عواملي
ه ستند که ميتوانند به شدت به اين اعتماد ضربه وارد کنند .از همين رو الزمه پي شرفت تجارت الکترونيکي و ايجاد
اعتماد به آن ،حاصننل همکاری همزمان بخشهای مختله دولت در کنار هم و ايجاد تغييرات پويا متناسننب با عصننر
اقتصاد ديجيتال است.
به اين ترتيب مجموعه دولت در کنار مردم سننعي داشننته اسننت ،گام هايي را در حوزه تجارت الکترونيکي بردارند و تا
حدی به بهبود اين و ضعيت کمک نمايند ،گرچه تمرکز اين گزارش بر نماد اعتماد الکترونيکي اعطايي از سوی مرکز
توسعه تجارت است.
بهبود وضنننعيت اعتماد خريداران به فروشنننندگان قابل اعتماد و رتبه بندی ،منجر به افزايش احتمال پرداخت برخط
ميشنننود .امکان پرداخت الکترونیکی با قابلیت های نوین و متناسنننب يکي ديگر از موضنننوعات مهم تجارت
الکترونيکي ا ست .عالوه بر گستردگي کارتهای اينترنتي ،کيهپولهای ديجيتال و کارتهايي با قابليت بازگشت وجه
در شنننرايط ضنننمانت ويژه ،تغييرات مبادالت فرامرزی و فناوری بالک چين22و  ...از نيازها و ابزارهای کمکي خريد
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اينترنتي محسوب مي شوند و در سهولت تبادالت مالي مابين کسب و کارها و مشتری و همچنين مطابق با نيازهای
پويای اقتصاد ديجيتال و اطمينان از خريد ميتواند موثر باشد .عالوه بر اين ميتوان شفافيت بيشتری را از اين طريق
برای شناخت حجم مبادالت الکترونيکي فراهم ساخت .بانک مرکزی ايران سيا ست گذاری در اين حوزه را مديريت
مينمايد و گزارشهايي را در اين زمينه منتشنننر مينمايد که در اين پژوهش در هنگام برآورد حجم مبادالت تجارت
الکترونيکي اشارهای بر آمار اعالمي از سوی بانک مرکزی داشته ايم.
در کنار توسعه امکانات زير ساختي در حوزه فناوری اطالعات ،شناسايي و بهره برداری از قابليتهای کسب و کارهای
اينترنتي برای طرفین زنجیره تجارت يعني صاحبان ک سب و کارها و خريداران بالقوه آنها اهميت پيدا ميکند .از
همين رو در اين گزارش عالوه بر وضنننعيت کسنننب و کارهای اينترنتي ايران ،نگاهي به تعداد خريداران اينترنتي در
سالهای اخير داشتهايم.
در سال  ،2016حدود يک چهارم ( )25.71%جمعيت باالی  15سال ايران و  %34ک ساني که به اينترنت د ستر سي
23

دارند ،خريد اينترنتي را تجربه کرده اند.

مجموع تعداد تراکنشهای اينترنتي در سننال  1396بالغ بر  430هزار مورد تراکنش از طرف شنناپرک گزارش شننده
اسننت ،هرچند تاکيد ما بر اين اسننت که اندازه گيری درآمد صننرفا يکي از خروجيها برای درک پيشننرفت کسننب و
کارهای الکترونيکي ميتواند با شد و برخي د ستاوردهای پنهان در بلندمدت خود را بهتر ن شان ميدهند ،با اين همه
در حال حاضر ،نه تنها در ايران بلکه در جهان يکي از مهمترين ابزارهای کمّي موجود برای سنجش خروجي کسب و
کارهای اينترنتي ،ميزان مبالغ داد و ستد شده در ب ستر اين ک سب و کارها ا ست .ما سعي کرده ايم برای ايجاد ديد
بهتر به خروجيهای ديگر کسب و کارها يعني ميزان رشد تعداد کسب و کارها ،شغل ايجاد شده و عالوه بر اين ،تعداد
خريداران اينترنتي و ميزان خريد آنان را هم بررسي نماييم.
هرچند فرهنب سازی و گذر زمان گرايش بي شتری را به سمت ک سب و کارهای اينترنتي هدايت کند اما بهره گيری
آگاهانه از اين فر صت با آمادگي بي شتر ميتواند در خو شه چيني و درو کردن بي شتر فراورده های دنيای مجازی موثر
باشنند و در مقابل اثرات نامطلوب آن را کمتر کند .فرآيندی که پويايي و تالش دولت را به همراه با بخش خصننوصنني
مي طلبد .در صورتي که از اين رهگذر شرايط بهينه تری برای تو سعه ک سب و کارهای اينترنتي فراهم شده با شد،
انتظار داريم نتيجه آن تا حدی در ميزان درآمد کسب و کارها بازتاب پيدا کند.

 23براساس ترکیب امار فایندکس وردبانک و وزارت ارتباطات و اطالعات ایران
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مقايسننه روند حجم تجارت الکترونيکي با  GDPمبين يک روند صننعودی اسننت .به نحوی که در سننال  1393حدود
 ،6.9%در 1394حدود  ،%7.8در سال  1395حدود  9.6درصد و در سال  1396حدود  % 11برآورد شده است (نمودار
.)6-9
در طول سال  ، 1396برا ساس اظهارات  6980متقا ضي نماد اعتماد الکترونيکي 50،913 ،فر صت شغلي پاره وقت و
تمام وقت در اين ک سب و کارهای اينترنتي ايجاد شده ا ست .به عبارت ديگر ،به ازای هر کدام از اين ک سب و کارها
حدود  7فرصت شغلي در طول يک سال گذشته ايجاد شده است .با ميانگين ساده ،با توجه به تعداد تجميعي کسب
و کارهايي که نماد دريافت کرده اند ،اين رقم به  966هزار فرصننت شننغلي برای کسننب و کارهای دارای نماد اعتماد
ميرسد.
در عين حال برخي از ک سب و کارها عالوه بر تيم تخ ص صي خود ،ب ستری برای ايجاد ا شتغال تمام وقت يا پاره وقت
ديگران را فراهم نمودهاند .بنا بر گزارشننني که از کافه بازار دريافت کرده ايم ،بالغ بر  20هزار کسنننب و کار در حوزه
برنامه های موبايلي 1300 ،کسنب و کار در توليد ويدئو و تعداد بسنياری به صنورت پاره وقت از طريق نرم افزار فعال
ه ستند(جدول  .اين در حالي ا ست که تعداد کل افراد شاغل در ايران در سال  23 ، 1396ميليون نفر بوده ا ست.
همچنين براساس گزارش کافه بازار ،بيش از بيست برابر فرصت اشتغال مستقيم را فرصت اشتغال غيرمستقيم اعالم
نموده است.
جدول  .1-7آمار اشتغال براساس افراد شاغل و کسب و کارها
ایران (مرکز امار)

افراد شاغل
کسب و کار  /تیم

23,378,613

24

کسب وکارهای اینترنتی

کافه بازار برنامه های موبایلی

 ..به اظهار متقاضیان نماد

گزارش اشتغال کافه بازار بهمن96

آپارات اشتراک ویدئو

دیوار صنعت دست دوم

(به گزارش دیوار در زمستان 96

966,000

20,700

1,300

25,000,000

138,000

19,000

140

140,000

مستقيم
داشتن برنامههای هدفمند برای هدايت جريان پويای کسب و کارهای الکترونيکي ميتواند بر اقتصاد و ا شتغال کشور
ايران ،تاثير و عدم آمادگي برای تغييرات جديد ميتواند چالشهای جديدی را ايجاد کند.

 24آمار مربوط به دیوار افرادی را شامل می شود برای فروش مح صوالت خود آگهی داده اند ،به بیانی دیگر بیانگر تعداد ک سب و کارهای اینترنتی به
شمار نمی آید.
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با توجه به اينکه رونق تجارت الکترونيکي نياز به رويکردی پويا در شناخت فر صتها در عر صه جهاني و قابليت ها در
ساختار دروني دارد ،ما بر آن شديم با توجه به ابزار موجود ،شناخت کالن از وضعيت تجارت الکترونيکي ايران و روند
آن در سالهای گذشته ايجاد کنيم .همچنين دريافتيم نياز به تعريه مجدد از کسب و کارهای الکترونيکي و انواع آن
برای رسننيدن به شننناختي بهتر خواهيم داشننت .سننعي کرديم نمودی کلي ارائه دهيم تا بتوان در ارائه گزارش های
سالهای آتي نگاه دقيق تری را محقق نمايد.
تحقق کيفيت باالتر خدمات تجارت الکترونيک در گرو مالحظاتي اسننت که نه سننختگيرانه بلکه هوشننمندانه اسننت.
سنناز و کاری که کسننب و کارها را تشننويق به بهره گيری مطلوب تر ،آگاهانه تر و توجه بيشننتر به رضننايت بلندمدت
م شتری برای سود بلندمدت در سايه همکاری و رقابت سالم با ساير ک سب و کارها نمايد .در ادامه  ،پا سخ سواالت
مطرح شده در هدف اين پژوهش در قالب آمار به صورت نموداری ارائه شده است.
100%
90%

70%
60%
50%
اینترنت

 +65%دسترسی به

 +26%خر يداران
اينترنتي

 +80میلیون مشترک تلفن همراه

در مقايسه با  ،GDPحجم مبادالت کسب و کارهای
اينترنتي %11

 +150هزار کسب و کار اينترنتي در برابر  +37هزار سايت
دارای نماد

80%

40%
30%
20%
10%
0%

حجم مبادالت الکترونيکي تعداد کسب و کارهای خريداران اينترنتي نسبت به کاربران اينترنتي نسبت به
جمعيت
جمعيت 15+
در مقايسه با توليدناخالص اينترنتي دارای نماد اعتماد
به کل تعداد کسب و
داخلي
کارهای اينترنتي

مشترکين تلفن همراه
نسبت به جمعيت

نمودار  .1-7وضعيت ايران در سال  1396براساس شاخص های تعيين شده براساس دادههای بانک جهاني،بانک مرکزی ايران،
فايندکس ،مرکز ملي آمار ايران
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منابع
 مرکز آمار ايران
 بانک مرکزی ايران
 شاپرک


نماد اعتماد الکترونيک

 فايندکس
 بانک جهاني
 کافه بازار
 زرين پال و ...
 بانک جهاني
o Global Financial Inclusion
o Ministry of Information and Communications Technology. From 2003:
Communications Regulatory Authority (CRA).
o World Development Indicators
 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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برای دریافت نسخههای بعدی گزارش های تجارت الکترونیکی ایران
میتوانید به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
به آدرس

Ecommerce.gov.ir
مراجعه فرمایید.

پیشنهادات شما برای بهبود گزارشهای بعدی راهنمای ما خواهد بود.
چه نوع دادههایی و ارائه چه اطالعاتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران
میتواند به تصمیمگیری بهتر صاحبان کسب و کارهای اینرتنتی و توسعه تجارت الکترونیکی کمک کند؟
دریافت پیشنهادات:
Etedali.e@ecommerce.gov.ir
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