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Трушкіна Н. В., Шкригун Ю. О. Проблеми та перспективи розвитку ринку електронної комерції  
в країнах Латиноамериканського регіону

У сучасних умовах стрімкої цифровізації світового простору, з урахуванням глобальних чинників, що форсуються, у тому числі таких «чорних ле-
бедів», як пандемія COVID-19, актуалізуються питання розвитку електронної комерції в розрізі окремих регіонів. Мета статті полягає у вивченні 
та виявленні особливостей і тенденцій розвитку електронної комерції в Латиноамериканському регіоні, детальному аналізі Бразилії, Мексики й 
Аргентини як найбільших ринків у даному регіоні. Для досягнення поставленої мети використано методи наукової абстракції, аналізу та синте-
зу, статистичного аналізу, порівняння, структурно-логічного узагальнення. У статті встановлено, що, зважаючи на велику кількість населення 
регіону при значному розшаруванні суспільства, в регіоні спостерігається різке зростання ринку електронної комерції, у тому числі за рахунок 
масової цифровізації кінцевого споживача для забезпечення потреби дистанційної роботи та навчання під час пандемії. Більшість дослідників 
виділяють ринки Бразилії, Мексики й Аргентини як найбільші в регіоні. При цьому спостерігається значне зростання присутності регіональних 
і глобальних майданчиків, з акцентом на проблему непропорційно великого обсягу продукції азійського виробника, що реалізується глобальними 
платформами. Збільшення обсягу діяльності торгових майданчиків може сприятливо впливати на поліпшення логістичної інфраструктури в 
регіоні, що на даний момент є однією з ключових проблем. Серед існуючих проблем експерти також вказують низький рівень проникнення банків-
ських послуг і високий ступінь обігу готівкових коштів. У зв’язку зі специфікою банківського сектора не всі локальні карти є валідними на міжна-
родних торгових майданчиках, що є одним зі стримуючих чинників розвитку електронної комерції. На підставі статистичного аналізу встанов-
лено, що в сучасних реаліях країни Латиноамериканського регіону відчувають прискорений процес цифровізації всіх учасників ринку електронної 
комерції при збереженні тенденцій стабільного зростання ключових показників Інтернет-торгівлі. Це характеризує регіон як перспективний 
з точки зору збільшення обсягів ринку, кількості Інтернет-споживачів, рівня проникнення Інтернету, модернізації банківської сфери та зміни 
законодавства. Водночас виявлено, що при наявності проблем тіньової економіки, низького ступеня довіри населення до банківського сектора, 
збереження значної диспропорції в доходах категорій населення існує необхідність переоцінювання перспектив і умов подальшого розвитку ринку 
електронної комерції в постпандемічний період.
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Trushkina N. V., Shkrygun Yu. O. The Problems and Prospects of e-Commerce Market Development in the Countries of the Latin American Region
In the current conditions of rapid digitalization of the worldwide space, taking into account global factors, which are being forced, including such «black swans» 
as the COVID-19 pandemic, the issues of e-commerce development in the context of certain regions are being activated. The article is aimed at studying and 
identifying the features and trends of e-commerce development in the Latin American region, a detailed analysis of Brazil, Mexico and Argentina as the largest 
markets in the region. To achieve this aim, the methods of scientific abstraction, analysis and synthesis, statistical analysis, comparison, structural and logical 
generalization were used. The article determines that, given the large population of the region with a significant stratification of society, the region has seen 
a sharp increase in the e-commerce market, including by means of the mass digitalization of the end user to meet the need for remote work and training dur-
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presence of regional and global platforms, with an emphasis on the problem of disproportionately large volume of Asian products sold by global platforms. The 
increase in the volume of trading platforms can have a beneficial impact on the improvement of logistics infrastructure in the region, which is currently one of 
the key problems. Among the existing problems, experts also indicate a low level of penetration of banking services and a high degree of cash circulation. Due to 
the specifics of the banking sector, not all local cards are valid on international trading platforms, which is one of the deterrent factors for the development of e-
commerce. Based on statistical analysis, it is determined that in the current realities of the Latin American region, the process of digitalization of all e-commerce 
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Електронна комерція Латиноамериканського ре-
гіону характеризується стрімким зростанням. 
Це обумовлено тим, що електронна торгівля є 

одним зі стратегічних напрямів організації логістич-
ної діяльності з використанням інструментів цифро-
вого маркетингу та інформаційних технологій [1–9]. 
При цьому варто зазначити, що суттєво вплинула і 
пандемія COVID-19, у результаті якої змінилися рин-
кові умови та споживча поведінка. У 2019 р. роздрібні 
продажі електронної комерції в Латинській Америці 
перевищили 70 млрд дол. США. Згідно з прогноза-
ми експертів, з огляду на вплив пандемії COVID-19, 
до 2023 р. ця цифра досягне майже 116 млрд дол. 
США [10]. Отже, дослідження особливостей розви-
тку електронної комерції в Латиноамериканському 
регіоні в розрізі ґрунтовного статистичного аналізу 
Бразилії, Мексики та Аргентини як найбільших рин-

ків у регіоні є актуальним і перспективним науковим 
напрямом.

Вітчизняні та зарубіжні науковці широко дослі-
джують різні аспекти електронної комерції, визнача-
ючи даний напрям як сучасну інформаційну техноло-
гію, елемент системи світового господарювання, фак-
тор конкурентоспроможності, інтеграційний чинник 
організації глобальної економіки. Вчені приділяють 
увагу ґенезу понять «електронний бізнес», «електро-
нна комерція» та «електронна торгівля». Дане пи-
тання розглянуто такими вітчизняними вченими, як  
О. Зубатенко [11], В. Чайковська [12], З. Задорожний 
[13], Л. Нескороджена [14], О. Дячук [15], С. Дражниця 
та Є. Забурмеха  [16], Н. Перегуда [17], Л. Олійник [18].

Зарубіжні вчені D. Xiao, X. Kuanga, K. Chen [19], 
B. Moriset [20] досліджували проблематику електрон-
ної комерції. Науковці J. Arteaga, M. Cardozo, M. Diniz 
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[21], M. Benítez, C. Velasco, A. Sequeira, J. Henríquez, 
F. Menezes, F. Paoluccid [22] безпосередньо вивчали 
регіональні особливості Латиноамериканського регі-
ону, в тому числі вплив пандемії COVID-19 на країни 
Латинської Америки.

Однак, незважаючи на значну кількість науко-
вих розробок з даної проблематики, залишаються не-
вирішеними питання перспектив розвитку ринку 
електронної комерції в країнах Латиноамерикансько-
го регіону. У зв’язку з цим мета даної статті полягає у 
вивченні та виявленні особливостей і тенденцій роз-
витку електронної комерції в Латиноамериканському 
регіоні та в детальному аналізі Бразилії, Мексики та 
Аргентини як найбільших ринків у даному регіоні.

У 2018 р. обсяг продажів на ринку електронної 
комерції в Латинській Америці складав понад 
100 млрд дол. США на рік (рис. 1). Як очікуєть-

ся, щорічне зростання сектора електронної комерції в 
Латинській Америці складатиме 25% до кінця 2021 р.  
За оцінкою експертів платформи Statista [23], у 2019 р.  
у Латинській Америці налічувалося 267,4 млн цифро-
вих покупців. Прогнозується, що до 2024 р. даний по-
казник зросте більше, ніж на 31%. На регіональному 
рівні частка Бразилії та Мексики становить 32,5% і 
28,8% обсягу Латиноамериканського ринку електро-
нної торгівлі відповідно. Такі країни, як Перу, Арген-
тина та Колумбія характеризуються високим темпом 
зростання.

У 2020 р. спалах вірусу COVID-19 став пово-
ротним моментом у поведінці Інтернет-споживачів 
у Латинській Америці. Електронні продажі в регіоні 
зросли на 230% протягом перших тижнів після оголо-
шення початку пандемії. Згідно з опитуванням, про-
веденому в період з березня по квітень 2020 р., до 78% 
опитаних латиноамериканців заявили, що мають на-
мір продовжувати здійснювати покупки в Інтернеті 
після закінчення пандемії [23].

Як свідчить аналіз консалтингової компанії 
Americas Market Intelligence (AMI), значне зростан-

ня визначить майбутнє ринку електронної комерції в 
Латинській Америці: збільшення в 105% серед 6 про-
відних ринків регіону в період з 2018 по 2022 рр. Ниж-
че розглянуто найбільш розвинені ринки електронної 
комерції зі значним обсягом операцій (табл. 1).

Таблиця 1

Основні показники найрозвиненіших ринків 
Латиноамериканського регіону

Країна
Обсяг ринку, 

2018 р.,  
млрд дол. США

Прогнозований 
темп зростання   

за 2018–2022 рр., %

Бразилія 36 80

Мексика 29 99

Колумбія 10 150

Аргентина 9 59

Чилі 8 140

Перу 3 319

Джерело: складено за даними [25].

У 2018 р. загальний обсяг електронної комерції 
B2C у Латинській Америці перевищив 100 млрд дол. 
США, до кінця 2021 р. прогнозується зростання на 
22% CAGR (сукупний річний темп зростання). Най-
більший імпульс виходить від швидкого розширен-
ня торговельних майданчиків електронної комерції, 
таких як MercadoLibre, Amazon, Alibaba, Linio тощо 
(табл. 2). У найближчі декілька років ці глобальні та 
регіональні торговельні майданчики електронної ко-
мерції продовжуватимуть займати лідируючі позиції 
в Латинській Америці. Експерти відзначають, що гло-
бальні торговельні майданчики створюють непропо-
рційно великий обсяг продукції, яка реалізуються від 
азійських виробників.

Компанія MercadoLibre, яку засновано в 1999 р., 
є лідером з електронної торгівлі в Латинській Амери-
ці та займає 7 місце у світі. Компанія характеризуєть-
ся значною присутністю, охоплюючи 18 латиноаме-
риканських ринків. У 2018 р. через MercadoLibre було 
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Рис. 1. Обсяг ринку електронної комерції у 2018–2021 рр., млрд дол. США
Джерело: побудовано за даними [24].
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Таблиця 2

Основні сайти електронної комерції на найбільших ринках Латинської Америки

№ з/п Бразилія Мексика Колумбія Аргентина Чилі Перу

1 MercadoLibre MercadoLibre MercadoLibre MercadoLibre Yapo Falabella

2 Americanas Amazon OLX OLX MercadoLibre Ripley

3 OLX Walmart Falabella Fravega Sodimac Sodimac

4 Casasbahia Liverpool Linio Alamaula Ripley Linio

5 Magazineluiza Coppe Sodimac Garbarino Paris Plaza Vea

Джерело: складено за даними [26].

реалізовано товарів на суму 12,5 млрд дол. США. 
Мережа налічує 200 тис. магазинів Mercado, маю-
чи 182,1 млн пропозицій у режимі реального часу. 
Платформа пропонує різні інструменти екосистеми 
електронної комерції, які дозволяють легко здійсню-
вати операції в Інтернеті. MercadoLibre розробила 
ефективну технологію платежів MercadoPago, яка 
допомагає розширити доступність електронної ко-
мерції за межами власників кредитних карт. Так само 
позицію платформи зміцнюють дочірня кредитна 
компанія – MercadoCredito і логістичний підрозділ – 
MercadoEnvios [26].

Бразилія є найважливішим ринком електронної 
комерції в Латинській Америці. За оцінка-
ми, на країну припадає більше однієї третини 

ринку електронної комерції регіону. Проте частка 
онлайн-продажів складає лише 3,2% загальних роз-
дрібних витрат. Це означає, що електронна комерція 
має значний потенціал для розвитку. Особливістю 
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Рис. 2. Користувачі електронної комерції, млн осіб
Джерело: побудовано за даними [28].

ринку є велика кількість потенційних споживачів 
(рис. 2). Бразилія входить до десятки найбільш гус-
тонаселених країн світу. У 2018 р. кількість населення 
становила 211,4 млн осіб, середній вік – 32 роки [27]. 
За цей період із загальної кількості населення при-
близно 15 млн були користувачами Інтернету, з яких 
58 млн зробили, принаймні, одну покупку в Інтернеті. 
Це становить 26% населення країни, що на 6% більше 
порівняно із 2017 р.

На думку експертів [29], незважаючи на еконо-
мічний спад у 2014–2016 рр., Бразилія відновлюється 
з позитивними результатами в секторі електронної 
торгівлі. Згідно з прогнозами платформи Statista, ви-
ручка на ринку електронної комерції у 2021 р. досягне 
23,8 млрд дол. США. Середній дохід на користувача 
(ARPU) складатиме 207,8 дол. США. Очікується, що 
річний темп зростання виручки (CAGR 2021–2025) 
становитиме 7,2%, у результаті чого прогнозований 
обсяг ринку складатиме у 2025 р. 31,5 млрд дол. США. 
Найбільшим сегментом ринку є електроніка та медіа 
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з прогнозованим обсягом ринку у 2021 р. 6,3 млрд 
дол. США. Рівень проникнення користувачів склада-
тиме у 2021 р. 53,6%. І, як очікується, до 2025 р. він 
досягне 63% [30].

Слід відзначити, що онлайн-покупці Бразилії 
все частіше вважають за краще здійснювати 
покупки за допомогою мобільних пристроїв. 

У 2019 р. цей показник складав 7,6 млрд дол. США 
продажів (рис. 3), або 32% усіх платежів в електронній 
торгівлі Бразилії. Прогнозується, що ринок мобіль-
ної електронної комерції Бразилії збільшуватиметься 
із середнім річним темпом зростання 14,4% до кін-
ця 2021 р. За оцінками, показник продажів досягне  
13 млрд дол. США.

Щодо платіжних методів, банківські карти є 
найпоширенішим способом онлайн-платежів у Бра-
зилії, які використовуються у 59% транзакцій (рис. 4) 
і становлять 14 млрд дол. США продажів. Очікується, 
що ринкова частка даного методу дещо скоротиться 
і до кінця 2021 р. складатиме 46,9% з огляду на дедалі 
більшу популярність інших способів оплати. Відзна-
чається, що не всі внутрішні платіжні карти в Бразилії 
підтримують операції в іноземній валюті.

У 2018 р. готівка була другим способом онлайн-
платежів, який найчастіше використовував-
ся, з обсягом продажів 23%, або 5,5 млрд дол. 

США. Третина населення не користується банків-
ськими послугами, що, на думку експертів, може 
пояснити високий рівень використання готівки та 
внутрішнього платіжного методу Boleto Bancário, ре-
гульованого Центральним банком Бразилії. При цьо-
му способі покупок в Інтернеті продавець видає по-
купцям ваучер Boleto. Потім ваучер можливо роздру-
кувати, що дозволяє клієнту віднести його до банку, 
банкомату або авторизованого платіжного центру та 
сплатити відповідну суму готівкою. Додатково поку-
пець може сплатити ваучер онлайн. Оплата зазвичай 
здійснюється протягом двох-трьох днів. Прогнозу-
ється, що цифрові гаманці стануть одним із найбільш 
швидкозростаючих способів оплати в бразильській 
електронній комерції до 2021 р., зі зростанням частки 
електронних платежів до 13,6% [27].

Згідно з дослідженням, проведеним компанією 
Ebit Nielsen, з урахуванням перспектив вакцинації від 
COVID-19, яка може поступово скоротити обмеж-
увальні заходи соціального дистанціювання, 95% спо-
живачів Бразилії стверджують, що мають намір про-
довжувати здійснювати покупки через Інтернет після 
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млрд дол.

3,0
млрд 
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4,6
млрд 
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Застосунки

Браузер ПК

Рис. 3. Методи електронної комерції, млрд дол. США
Джерело: побудовано за даними [27].

Як показує статистичний аналіз, Бразилія є най-
більшим ринком електронної комерції в Латинській 
Америці та четвертим за величиною ринком Інтер-
нету у світі. Встановлено, що користувачі проводять 
у мережі в середньому 25,7 годин на місяць. У серед-
ньому цей показник у Латинській Америці становить 
18,6 годин [27].
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Рис. 4. Способи оплати електронної комерції, %
Джерело: побудовано за даними [27].
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пандемії. За оцінками експертів, електронна торгівля 
в Бразилії до кінця 2021 р. зросте на 26%. Це може 
бути обумовлено збільшенням кількості споживачів, 
консолідацією місцевих Інтернет-магазинів, зміцнен-
ням торговельних майданчиків і підвищенням ефек-
тивності організації логістичної діяльності.

Як показують результати дослідження, про-
веденого інформаційною платформою Mobile Time 
and Opinion Box [31], найпопулярнішими категоріями 
мобільної комерції Бразилії у 2020 р. є готові страви, 
одяг, їжа, електроніка та медицина (рис. 5).

до 78%. Це збільшення пов’язано з можливостями та 
потребами, які супутні онлайн-покупкам, оскільки 
електронна комерція самообслуговування зросла під 
час пандемії на 30%. На початку кризи у сфері охоро-
ни здоров’я, яку викликано пандемією COVID-19, за 
даними компанії Todo Retail [33], на 60% скоротився 
час, який витрачається людьми на покупки у фізич-
них супермаркетах: у середньому з 38 до 15 хвилин. 
Лідером у продажах електронної комерції в супер-
маркетах став Walmart з питомою вагою 73%, за ним 
слідують La Comer і Chedraui – по 10%, відповідно.
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Рис. 5. Сегменти електронної комерції, %
Джерело: побудовано за даними [31].

За розрахунками компанії Ebit Nielsen [31], пи-
тома вага супермаркетів у бразильській електронній 
торгівлі збільшилася у 2021 р. з 4% до 7%, сегмент са-
мообслуговування – на 96%.

До особливостей ринку Бразилії експерти від-
носять ряд податкових і нормативних перешкод для 
міжнародних продавців, включаючи високі імпортні 
мита. Слід зазначити, що у 2018 р. менше половини 
онлайн-покупців Бразилії здійснювали покупки на 
міжнародних сайтах, найпопулярнішими напрямами 
були США і Китай [27].

Експерти розглядають Мексику як 17 за вели-
чиною ринок електронної комерції у світі з до-
ходом у 2019 р. 14 млрд дол. США [32]. Згідно 

з прогнозом фінансової фірми Barclays, питома вага 
електронної комерції в загальному обсязі роздрібних 
продажів у Мексиці збільшиться до 2023 р. з 6% до 15%. 
Рівень проникнення електронної комерції в роздріб-
ну торгівлю складатиме 15%. За оцінками консалтин-
гової компанії Statista, показник кількості придбань 
в Інтернеті зросте до 2023 р. до 69,7%, а до 2025 р. –  

У 2020 р. кількість населення Мексики станови-
ла 128,9 млн осіб. Понад 58% – це особи у віці від 15 до 
54 років. Категорія старше 65 років становить 7%, що 
набагато менше, ніж у більшості розвинених країн. 
За даними дослідницької компанії Statista, у Мексиці  
88 млн користувачів Інтернету, що становить при-
близно 70% населення. Дані Національного інституту 
статистики та географії Мексики показують, що 81 
млн мексиканців мають доступ до мобільного теле-
фону, з них 80% становлять смартфони. Платформа 
Statista прогнозує, що виручка від електронної тор-
гівлі в Мексиці зростатиме середньорічними тем-
пами на 6,5% протягом наступних чотирьох років.  
У результаті цього обсяг ринку складатиме до 2024 р.  
21,8 млрд дол. США (рис. 6). На даний час серед-
ній річний дохід на користувача становить 334 дол. 
США. Більше двох третини онлайн-споживачів Мек-
сики мали досвід покупок на міжнародних сайтах. 
При цьому мексиканські споживачі купують в Інтер-
неті більше послуг, ніж фізичних товарів [34].

Згідно зі Звітом Statista Digital Market Outlook [32] 
очікується, що розширення ринку в Мексиці продо-
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Рис. 6. Сегменти електронної комерції, млрд дол. США
Джерело: побудовано за даними [34].

вжиться протягом наступних кількох років. За прогно-
зами, сукупний річний темп зростання (CAGR 19-23) 
 складатиме 14%. За показником населення Мексики, 
яке у 2019 р. придбало хоча б один продукт через Ін-
тернет (36%), нижче розглянуто п’ять найбільших ка-
тегорій ринку електронної комерції (рис. 7).

33%
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предмети особистої 
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Рис. 7. Сегменти електронної комерції, %
Джерело: побудовано за даними [32].

Слід зазначити, що інфраструктура Інтернету 
інтегрована в Мексиці некомплексно та непо-
вноцінно. Так, 73,1% місцевих жителів мають 

доступ в Інтернет, у сільській місцевості цей показ-
ник знижується до 40,6%. Жінки складають 51,5% за-
гальної кількості користувачів Інтернету. У результаті 
внутрішні споживачі вважають за краще гнучкість і 

доступність мобільної торгівлі, найбільш популярні 
ноутбуки (59,4%), смартфони (38,6%) та планшети (2%).

Однак мобільна комерція не є домінуючим ка-
налом продажів. 44% транзакцій завершуються на мо-
більному пристрої (рис. 8). Це дозволяє припустити, 
що комп’ютери, як і раніше, актуальні для здійснення 
транзакцій, у той час як мобільні пристрої краще для 
пошуку та перегляду [35].

У 2019 р. банківські картки превалювали у пла-
тіжній системі мексиканської електронної комерції, 
складаючи 47% усіх транзакцій (рис. 9). Прогнозу-
ється, що їх використання зростатиме до 2023 р. з 
питомою вагою 49% ринку (рис. 10). Дебетові картки 
користуються набагато більшою популярністю, ніж 
кредитні. В обігу на душу населення знаходиться 0,99 
дебетових карток порівняно з 0,19 кредитних.

Цифрові гаманці посідають друге місце з пито-
мою вагою платіжного простору 19%. PayPal є най-
популярнішим варіантом. Внутрішні гравці Mercado 
Pago, Visa Checkout і Masterpass також є широко ви-
знаними варіантами цифрового гаманця в країні. Ве-
лика частина населення Мексики (63%) не має банків-
ських рахунків, що є перспективним напрямом роз-
витку даної сфери.

Поширення варіанта оплати готівкою при до-
ставці відзначається як ще один наслідок низького 
рівня проникнення банківської системи. Існує також 
культура замовлення товарів через мобільний теле-
фон з подальшою оплатою готівкою в магазинах [35].

Експертами наголошується, що при відносно 
нерозвиненому внутрішньому ринку електронної 
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Рис. 8. Методи електронної комерції, млрд дол. США
Джерело: побудовано за даними [35].
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Рис. 10. Способи оплати електронної комерції  
у 2023 р., %

Джерело: побудовано за даними [35].
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комерції транскордонні онлайн-витрати є високи-
ми. Практично половина онлайн-покупців у Мекси-
ці зробила покупки з-за кордону (47%). У результаті 
на транскордонну електронну торгівлю припадає 
31% загальної електронної торгівлі Мексики. США є 
основним напрямком, за ними слідують Китай і Япо-
нія (рис. 11).

Особливістю ринку є значні відмінності в до-
ходах населення. Частка населення з «дуже низьким» 

соціально-економічним статусом становить 25% за-
гальної кількості мексиканських онлайн-покупців. 
Люди з «низьким» соціально-економічним статусом 
(34%) складають найбільшу групу з точки зору кіль-
кості онлайн-покупців, за ними слідують громадяни 
з «високим доходом» (28%). Група з «дуже високим» 
рівнем доходів становить 13%.

Необхідно підкреслити, що в Мексиці ще немає 
спеціального законодавства, яке регулює електронну 
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Рис. 11. Транскордонні ринки електронної комерції, %
Джерело: побудовано за даними [35].

торгівлю. Сфера електронної торгівлі регулюється 
відповідно до загальних положень законодавчих ак-
тів. Мексиканське агентство із захисту прав спожи-
вачів (PROFECO) забезпечує дотримання закону про 
захист прав споживачів.

Ринок електронної комерції Мексики характе-
ризується швидким темпом зростання. Завдяки ве-
ликій кількості молодої категорії населення активно 
використовуються смартфони. Водночас відносно 
низький рівень проникнення банківських послуг, Ін-
тернету, смартфонів, значна різниця в доходах різних 
категорій населення є суттєвими перешкодами для 
зростання. Це обумовлено тим, що для міжнародних 
продавців необхідна співпраця з представниками ло-
кального ринку [35].

Досліджуючи Латинську Америку, експерти та-
кож активно розглядають ринок Аргентини. 
Незважаючи на те, що країна переживає сце-

нарій девальвації валюти та скорочення розвитку еко-
номіки, зростання обсягу аргентинської електронної 
комерції складає за 2019–2020 рр. майже 80% [36].

Зі зміною уряду наприкінці 2015 р. і новою полі-
тикою, спрямованою на поступове зменшення подат-
кового навантаження та інших стримуючих чинників 
електронної торгівлі, прогнозується, що Аргентина 
стане одним із найдинамічніших сегментів на ринку 
транскордонної електронної комерції [37]. За дани-
ми звіту eMarketer «Електронна торгівля Латинської 
Америки 2018» [38], 43% цифрових споживачів в Ар-
гентині зробили у 2018 р. транскордонні операції. 
Найбільш поширеними пунктами призначення цих 

покупок були США (23%), Китай (16%) і Чилі (6%). 
Незважаючи на наслідки інфляції після економічної 
кризи 2018 р., електронна торгівля в Аргентині зросла 
майже на 38%, випереджаючи темпи зростання в Бра-
зилії (13%) та Мексиці (15%). У 2019 р. на Аргентину 
припадало приблизно 6% ринку електронної комерції 
Латинської Америки. Крім цього, спостерігалася по-
зитивна динаміка питомої ваги електронної комерції 
в загальному обсязі роздрібних продажів в Аргентині.

На рис. 12 наведено обсяг витрачених спожи-
вачами коштів за 2019 р. за основними категоріями 
ринку електронної комерції.

Річний дохід від електронної комерції в Арген-
тині збільшився за 2019–2020 рр. більше, ніж 
у два рази. Темпи зростання становили 125%. 

Щорічний дохід електронної комерції складав 6,8 
млрд дол. США з показником кількості цифрових ко-
ристувачів 26,7 млн [40]. Згідно з прогнозами експер-
тів [41], річне зростання виручки (CAGR 2020–2025) 
складатиме 14,8%, що може привести у 2025 р. до про-
гнозованого обсягу ринку в 11 млрд дол. США. При 
цьому очікується, що середній дохід на користувача 
(ARPU) складатиме 223,26 дол. США.

За даними звіту yStats.com GmbH & Co. KG, опу-
блікованому в липні 2020 р., поширення СOVID-19 в 
Аргентині сприяло високому приросту показників 
електронної комерції в країні. Однак через проблеми 
розвитку національної економіки подальше стійке 
зростання викликає сумніви [42]. Втім, наголошуєть-
ся, що обсяг роздрібної електронної комерції Арген-
тини збільшився у 2020 р на 79% [36].
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Рис. 12. Питома вага електронної комерції в загальному обсязі роздрібних продажів, %
Джерело: побудовано за даними [39].

Результати опитування, які наведено у звіті 
yStats.com, показують, що за фактом введення 
обмежень як реакції на пандемію більше по-

ловини покупців в Аргентині зробили в березні 2020 
р. онлайн-покупки вперше. При цьому питома вага 
продажів електроніки, яка була провідною товарною 
категорією, збільшилася, оскільки населення країни 
здійснювало покупки для можливості дистанційного 
навчання/роботи. Підвищеним попитом також ко-
ристувалися такі категорії, як продукти харчування, 
доставка готової їжі (рис. 13).

Найчастіше як спосіб оплати використовуєть-
ся оплата кредитною карткою [42]. За даними CACE 
(Cámara Argentina de Comercio Electrónico – Арген-

Мода та краса

Електроніка 
та фізичні носії 

Продукти харчування 
та турбота про себе

Меблі та предмети 
інтер’єру

Цифрова музика; 54

Відеоігри 

450

Іграшки, хобі; 1,15

Подорожі, у т. ч. витрати 
на проживання; 11,31

960

409

626

248

Рис. 13. Сегментація ринку електронної комерції у 2019 р., млн дол. США
Джерело: побудовано за даними [43].

тинська палата електронної торгівлі), 78% покупок 
в електронній комерції сплачено за допомогою кре-
дитної картки або через платіжну платформу (56%). 
Відзначається, що споживачі часто використовують 
мобільні пристрої для пошуку товарів. Опитування 
CACE показало, що 54% онлайн-покупців в Аргенти-
ні застосовували у 2019 р. для пошуку покупок мо-
більні пристрої; 57% – ноутбук (рис. 14).

Причинами зростання електронної комерції в 
Аргентині, незважаючи на економічну кризу в краї-
ні, на думку деяких експертів, є високий рівень під-
ключення до мережі порівняно з іншою частиною 
Латинської Америки. За даними платформи Statista, 
рівень проникнення Інтернету в країні складатиме до 
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2023 р. 94%. Для порівняння: проникнення Інтерне-
ту в Мексиці очікується до 2023 р. на рівні 73%. Га-
лузеві ініціативи, які очолюються такими групами, як 
CACE, сприяють масовій участі в онлайн-торговель-
них заходах.

Серед основних проблем розвитку ринку елек-
тронної комерції в Аргентині фахівці вказу-
ють нестабільну економіку та високий рівень 

інфляції, що призвело до зниження купівельної спро-
можності споживачів. Відзначено також недостатню 
розвиненість логістичної системи країни, аварійний 
стан доріг. Висока вартість доставки іноді може пе-
ревищувати вартість товару, який доставляється.  
У дослідженні CACE у 2019 р. споживачі назвали «не-
довіру до термінів доставки» другим за значущістю 
недоліком системи онлайн-покупок у країні. Першо-
черговим недоліком визначили «неможливість по-
бачити продукт». 21% респондентів відзначили, що 
«підозрілі вебсайти» вплинули на їх думку у 2019 р. 
щодо розвитку електронної комерції. Проте наголо-
шується, що у 2016 р. цей показник становив майже 
30%. У 2019 р. 16% аргентинських онлайн-покупців 
повідомили, що обов’язкове використання кредитних 
карток є недоліком для покупок в Інтернеті, оскільки 
більше половини карт Visa і MasterCard, наданих міс-
цевими банками Аргентини, не можуть використову-
ватися на міжнародних вебсайтах [44].

Можна підкреслити, що пандемія COVID-19 
уніфікувала особливості інтенсивного розви-
тку ринку електронної комерції в регіоні. Але 

і регіони зберегли свої особливості споживчої поведін-
ки (табл. 3). Роздрібні продажі електронної комерції як 
відсоток від загального обсягу роздрібних продажів в 
окремих країнах Латинської Америки складали у 2020 р.:  
Мексика – 5,5%, Бразилія – 4,5%, Аргентина – 3,1%, інші 
країни Латинської Америки та Карибського басейну – 
4,7% [45].

Бразилія являє собою можливості для збіль-
шення обсягу, зростання та появи нових користу-
вачів в онлайн-індустрії. Країна є великим ринком у 
Латинській Америці, але значна частина населення 
на даний момент недостатньо активно використовує 
інструменти електронної комерції. Онлайн-ринок 
показує динамічне зростання, кількість користувачів 
електронної комерції зросла у 2020 р. на 25% і до кін-
ця 2021 р. досягне передбачуваного загального про-
никнення в 61%.

Мексика є значним ринком з більш ніж 100 млн 
споживачів і, отже, з великим обсягом ринку елек-
тронної комерції. Ринок характеризується значним 
розривом у поширенні цифрових технологій з огляду 
на непропорційне співвідношення верств населення. 
Суттєвий сегмент населення, в основному, викорис-
товує наявні кошти в тіньовій економіці. У Мексиці 
темпи зростання ринку електронної комерції вищі на 
31%, ніж у Бразилії.

У 2019 р. Аргентина зазнала досить серйозну 
волатильність валюти. Експерти відзначають, що, не-
зважаючи на недостатньо ефективну модернізацію, 
політику уряду та нормативну базу, країна характери-
зується високотехнологічним населенням.

Досліджуючи особливості Латиноамерикан-
ського регіону, фахівці звертають особливу увагу на 
наведені нижче країни [46]. У Колумбії проживає 
урбанізоване населення, яке «звикло» до технологій 
і активно використовує цифрові товари. Крім того, 
відзначається така тенденція, що за межами вели-
ких міст люди вперше звертаються до електронної 
комерції. У 2020 р. рівень проникнення електронної 
комерції складав 55%, а темпи зростання онлайн-ко-
ристувачів – 29%.

 

5457

00

Мобільні
пристроїПК

Рис. 14. Переважні канали пошуку товарів для покупок 
у 2019 р., %

Джерело: побудовано за даними [38].

Таблиця 3

Регіональні особливості ринку електронної комерції

Складові е-комерції Бразилія Мексика Аргентина

Методи Мобільні пристрої Ноутбуки Мобільні пристрої

Способи Банківські картки Банківські картки Банківські картки

Сегменти Готові страви Електроніка та медіа Мода та краса

Питома вага електронної комерції в загальному 
обсязі роздрібних продажів, % 4,5 5,5 3,1

Джерело: складено авторами.
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Чилі має найбільшу кількість банків у регіоні. 
Майже в кожного є доступ до дебетової картки та 
банківського рахунку, що робить країну дійсно підго-
товленою до електронної комерції. Водночас у країні 
спостерігається більш низький рівень упроваджен-
ня нових технологій. У Чилі, як і в Аргентині, рівень 
проникнення електронної комерції складає приблиз-
но 61%.

У Перу найбільша неформальна економіка, най-
більше проникнення готівки та найнижчий рівень роз-
витку в контексті питання впровадження та перетво-
рення цифрових технологій. На даний момент Перу є 
відсталою країною, що відчуває величезний тиск при-
скорення процесів диджиталізації. Населення країни 
переходить на більш пізні стадії цифровізації та пере-
стрибує деякі з проміжних стадій. У той час як у Перу 
найнижчий рівень проникнення електронної комер- 
ції – 51%, приблизно половини населення використо-
вує електронну комерцію, тобто спостерігається ви-
сокий темп зростання нових користувачів – 32%.

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження встановлено, що, не-

зважаючи на глобалізацію й уніфікуючі наслідки 
пандемії COVID-19, кожна країна Латиноамерикан-
ського регіону зберігає свої особливості. Наприклад, 
ринок Бразилії характеризується високими темпа-
ми зростання та подальшою тенденцією збільшення 
ринку мобільної електронної комерції.

Для ринку Аргентини притаманні відносно 
низька купівельна спроможність, відсутність валі-
дації локальних банківських карток на міжнародних 
торговельних майданчиках. Зважаючи на зміни в за-
конодавстві, країна має тенденцію до збереження та 
збільшення кількості транскордонних покупок.

На даний момент Мексика характеризується 
найменшою в регіоні категорією населення понад 65 
років, що на тлі значного розриву користувачів елек-
тронної комерції в міській та сільській місцевості зу-
мовлює високі темпи збільшення кількості цифрових 
користувачів.

Згідно з дослідженням Beyond Borders 2020/ 
2021, яке опубліковано компанією EBANX, ринкова 
вартість Латиноамериканського ринку електронної 
комерції досягла у 2020 р. 200 млрд дол. США, що на 
8,5% більше порівняно з 2019 р. Слід зазначити, що 
при порівнянні зі збільшенням ВВП, обсягом спожи-
вання та загальними витратами на фізичну роздрібну 
торгівлю, показник темпів зростання ринку електро-
нної комерції є позитивним.

На думку фахівців, Латинська Америка є швид-
козростаючим регіоном у контексті цифрової комер-
ції, у тому числі з точки зору значного збільшення 
рівня проникнення Інтернету та кількості Інтернет-
користувачів.

У зв’язку з тим, що Латиноамериканський ре-
гіон характеризується нестабільністю внутрішньої 

валюти, високим відсотком тіньової економіки, було 
б доцільно розглядати досвід прискореної цифрові-
зації, у процесі якої деякі проміжні стадії розвитку 
ринку електронної комерції втрачають актуальність. 
Це може привести до більш комплексного проце-
су диджиталізації не тільки економіки, а й кожного 
окремого споживача в цілому.

У сучасних умовах прискорений процес цифро-
візації відповідає попиту споживачів як від-
повідь на пандемію COVID-19, демонструючи 

позитивну динаміку супутніх економічних і соціаль-
них показників. У разі відсутності форс-мажорного 
чинника можна оцінити, наскільки дане зростання 
є стійкою та достатньою підставою для подальшого 
успішного розвитку та трансформації ринку електро-
нної комерції в контексті глобальних економічних 
перетворень.

Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі є аналіз та узагальнення світового досвіду 
розвитку електронної комерції в умовах цифровіза-
ції бізнес-процесів і розроблення пропозицій щодо 
можливого його використання в умовах України.     
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