چکیده
درفضای کسب و کار کنونی با افزایش تغییرات و نوسانات محیطی ناشی رقابتیتر شدن
بازارها و تسریع روند بیثباتی محیط ،مدیران و بالتبع آن سازمانها در معرض چالشهای
گوناگونی قرار دارند .تأثیر عومل محیطی نظیر عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
حقوقی و  ...موجب میگردد که ضمن تأثیر بر مدیران و بروز خطا و گمراهی در تصمیمات،
اثرات عمده در موفقیت و یا شکست سازمان ها داشته باشد .پالت راهبرد ارائه شده توسط
مارتین ریوز در مؤسسه استراتژی گروه مشاوره بوستون بر این نظریه استوار است که

تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار

رویکرد استراتژی عام برای همهی موقعیتها وجود ندارد .انتخاب رویکرد صحیح نیز بدلیل

صنعت پرداخت الکترونیک ،منطبق با

وجود ابزارهای متنوع هیچگاه تا به این اندازه دشوار نبوده است .در برابر این آشفتگی ،پالت
راهبرد با وجوهی که مطرح مینماید سعی برآن دارد تا به تفکیک ابزارها ،متناسب با

مدل پالت راهبرد

محیطهای گوناگون بپردازد .هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش میباشد که راهبرد
مناسب برای کسب وکار پرداخت الکترونیک باالخص در حوزه پایانههای فروشگاهی منطبق
با دسته بندی ارائه شده توسط پالت راهبرد چیست؟ و همچنین رویکرد مناسب جهت نیل به
موفقیت در این حوزه از صنعت پرداخت الکترونیک کدام است؟ بر این اساس شاخصهای
ارائه شده برای تمامی محیطهای پالت مورد سنجش قرار گرفت .جهت بررسی هدف تحقیق
گردآوری اطالعات از دو بخش صورت پذیرفت .در بخش کیفی تحقیق از شیوهی مصاحبهی
نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و در بخش کمی از اطالعات سریهای زمانی تراکنشها
و تحلیلهای آماری استفاده گردیده است .نتایج بدست آمده از تحلیل جایگاه کسب و کار
پایانههای فروشگاهی در صنعت پرداخت الکترونیک ،محیط انطباقی پالت راهبرد را تجویز
مینماید و رویکرد اصلی را در کاهش زمان برنامهریزی تا اجرا و تمرکز برمطالعه رفتار
رقبا و نوآوری بیان میدارد.
کلید واژه:
پالت راهبرد-صنعت پرداخت الکترونیک استراتژ ی کسب و کار

مقدمه
ا ستراتژی رو شی جهت نظامند کردن تمامی سازوکارها در را ستای اهداف و نتایج مطلوب
ک سب وکار ا ست .هنگامی که درباره ا ستراتژی فکر میکنیم ،ناخودآگاه به برنامهریزی از
طریق بررسی وضعیت ،تعیین هدف و مشخص ساختن مسیری گام به گام برای دستیابی
به آن میاندی شیم .برنامه ریزی بلند مدت رویکرد اغلب ک سب وکارها بوده ا ست ،حال آنکه
اقتضاء هر کسب و کار ،نیازمند رویکرد متناسب با خود در جهت استفاده از توانمندیها و
فرصت های محیطی جهت دستیابی به موفقیت است .برای رسیدن به استراتژی از مجموعه
راههای گ ستردهای می توان ا ستفاده کرد که از زمان فراگیر شدن ادبیات مدیریت راهبردی
در علم مدیریت ،تو سعه یافته ا ست و هرکدام میزان اثرگذاری متفاوتی بنا به اقت ضاء محیط
خواهند داشتتت .انتخاب رویکرد متناستتب با محیط ،به جهت داشتتتن بیشتتترین اثر گذاری
چالش اصلی امروزه کسب وکارها باالخص در محیطهای رقابتی است.

دکتر علیرضا معینی( نویسنده مسئول)
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
moini@iust.ac.ir

امین صحرائی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه
علم و صنعت ایران
amin_sahraei@pgre.iust.ac.ir
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 . 1مدل پالت راهبرد
تعدد ابزارها و رویکردها و همچنین اثربخش بودن رویکردها در محیط های خاص به معنای نبودن روشتتتی قدرتمند در دستتتتیابی به
ا ستراتژی نی ست  ،بلکه تنها به معنی در د سترس نبودن شیوه ای درجهت انتخاب رویکرد صحیح و متنا سب با شرایط ا ست .در پالت
راهبرد ،تمامی رویکردهای موجود برای دستیابی به استراتژی و موفقیت در انواع محیطها مورد بررسی قرار گرفت.
باتوجه به مفاهیم مطرح شده در این مدل ،مارتین ریوز بیان میدارد که هیچ راه حل و ابزاری نی ست که بتواند پا سخگوی تمام شرایط و
ک سب و کارها با شد .از این رو این مدل ابتدا به تعریف شاخص و تفکیک محیط ها پرداخته ،سپس با ارائه پالت راهبرد ،ابزارها ،مراحل و
استراتژی های کسب و کار متناسب باهر قسمت از پالت را مطرح نموده است.
محیطهای مختلف کسب وکار به واسطهی سه وجه که میتوان آن ها را به سادگی تشخیص داد ،از یکدیگر متمایز میشوند:
.1

قابلیت پیشبینی(آیا میتوان ،آن را پیشبینی کرد؟)

.2

انعطاف پذیری(آیا میتوان آنرا به تنهایی یا با همکاری دیگران شکل داد؟)

.3

طاقت فرسایی (آیا میتوان از شکست جلوگیری نمود؟)

ترکیب این وجوه در یک ماتریس  ،پنج د سته شرایط محیطی متمایز را نمایان می سازد که هرکدام به رویکرد مجزای ا ستراتژی و پیاده
سازی آن نیاز دارند.

شکل ( )1مدل پالت راهبرد
محیط ها متناسب با متغیرها بصورت زیر تعریف میگردد.
محیط کالسیک :میتوان پیشبینی کرد اما نمیتوان تغییر داد
محیط انطباقی :نمیتوان پیش بینی کرد یا تغییری در آن ایجاد کرد
محیط آرمان گرایانه :میتوان پیشبینی کرد و میتوان آن را تغییر داد.
محیط شکل دهی :نمیتوان پیشبینی کرد اما میتوان آن را تغییر داد.
محیط نوسازی :منابع بسیار محدوداند.

 . 1 . 1سنجههای پالت
جهت شنا سایی محیط منطبق با پالت ،شناخصهای متنوعی مطرح گردیده ا ست .شاخص های تو صیفی ارائه شده تو سط مارتین ریوز و
همکاران برای محیطهای مختلف مورد سنجش قرار گرفته و با بررسی های صورت گرفته ،محیط متناسب با صنعت پرداخت الکترونیک
و خدمت پایانه های فروشگاهی شناسایی گردیده و رویکردهای تجویزی پالت ارائه شده است.
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جدول  1رویکرد های تجویزی پالت
شاخص های متناظر با هر رویکرد
طاقت فرسایی
رشد کم

شکل دهی
بازار غیریکپارچه و جزیرهای

بحران
جریان نقدی منفی
بودجه محدود

صنعت بدون رقیب غالب
مقررات منعطف

آرمان گرایانه

انطباقی

کالسیک

پتانسیل رشد زیاد

رشد ناپایدار

رشد پایین صنعت

رقابت شتتتکل نگرفته (محیط

تمرکز محدود

تمرکز باال

بدون رقابت)

صنعت جوان

صنعت بالغ

مقررات کم (محدود)

تغییر تکنولوژی زیاد

مقررات تثبیت شده

شاخصهای جامع محیط های پالت که مورد سنجش قرار گرفت ،عبارت است از:
.1

کشش پایانه ها (نسبت تغییر تراکنش به نسبت تغییرات پایانه) :متناظر با سنجش رشد صنعت

.2

تمرکز  :متناظر با رقابت و تمرکز.

در مطالعات تجربی درباره ستتاختار بازارها برای قضتتاوت راجع به رقابت و انحصتتار در هر بازار ،استتاستتا از مفهوم تمرکز استتتفاده
می شود .تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری ا ست که برای اندازهگیری سطح فعالیتهای رقابتی و انح صاری در مطالعات تجربی
کاربرد وستتتیعی دارد .تمرکز بازار از مفاهیمی استتتت که از آن هم در مباحث نظری و هم در دنیای واقعی بهویژه در دعواهای حقوقی
بسیار ،استفاده وسیع میشود .بسیاری از صاحبنظران و تصمیمسازان اقتصادی ،با استفاده از «اندازه تمرکز» ،راجع به قدرت انحصاری
هر بازار قضتتاوت میکنند .درواقع ،برای قضتتاوت درباره میزان رقابت و انحصتتار در یک بازار ،روش منطقی این استتت که اول ،به تعداد
بنگاهها و شرکتهای فعال در بازار و دوم ،به نحوه توزیع بازار بین آنها توجه شود .هرچه تعداد بنگاهها کمتر و هرچه بخش و سیعی از
بازار دراختیار تعداد معدودی از بنگاهها باشتتتد ،ستتتاختار بازار به انحصتتتار نزدیکتر استتتت و برعکس .تمرکز بازار و شتتتاخصهای
اندازهگیری تمرکز ،این امکان را فراهم میستتتازند که اطالعات مربوط به تعداد بنگاه ها و نحوه توزیع بازار بین آنها در قالب یک کمیت
م شخص خال صه شود(جهت سنجش کمی تمرکز میتوان از شاخص هرفیندال هیر شمن ا ستفاده نمود که در ادامه برای برر سی کمی
محیط کستتتب و کار به تجزیه و تحلیل این شتتتاخص خواهیم پرداخت (The Herfindahl-Hirschman Index: A Concentration
() .Measure Taking the Consumer's Point of View , 1995ستتتاختار هر بازار را میتوان با توجه به درجه تمرکز کاال ،موانع
ورود به بازار و صرفههای مقیاس شناسایی کرد .در بسیاری از موارد ،اندازهگیری موانع ورود و صرفههای مقیاس آسان نیست و لذا
در بسیاری از مطالعات ،برای شناخت ساختار بازارها ،اساسا از شاخصهای تمرکز استفاده میشود(Shephard, 1990) (maddala, .

)et al., 1995
.3

تغییرات سریع تکنولوژی اثر گذار بر کسب و کار شرکت :متناظر با تغییرات تکنولوژی

.4

قوانین و مقررات حوزه کسب و کار :متناظر با شاخص مقررات

.5

سوددهی :متناظر با بحران و جریان نقدینگی در محیط طاقت فرسایی

.6

ا ستراتژی های رهبری قیمت و تمایز ،آگاهی عمومی از مح صوالت و خدمات در بازار ،ارز شمندی سهام شرکتهای فعال در
این محیط کستتب و کار :این ستته دستتته از عوامل و شتتاخص ها جهت ستتنجش میزان بلوی یک صتتنعت بکار گرفته میشتتود
) .(Porter, 2008) (Sigvaldadóttir, et al., 2016همچنین توجه به این مورد ضتروری استت که درصتورت وجود تمرکز
باال ،به دلیل شکل گیری رقابت در آن بازار ناخودآگاه می توان درخ صوص بلوی نیز ایراد نظر نمود که با در نظر نگرفتن دیگر
جوانب بلوی صنعت این نتیجه گیری می تواند با خطا روبرو شود .از این رو جهت سنجش بلوی صنعت ،شاخصهای بیان شده
در باال نیز مورد پرسش قرار گرفت.

درخصتوص برخی از شتاخصهای ستنجش محیط دادههای آماری مستتندی موجود استت که در ادامه و پس از ارائه نتایج مصتاحبه با
خبرگان و تجزیه و تحلیل نظر آنان به تحلیل آن دادهها پرداخته شتتده استتت .باتوجه به شتترط اجماع نظر بیش از  60درصتتد خبرگان بر
سواالت و شاخصهای مطرح شده نتایج زیر حاصل گردید.
اتفاق نظر بر سهولت دسترسی مشتریان (پذیرندگان و صاحبان کارت های بانکی) و آگاهی عمومی از خدمات صنعت تا حد زیادی وجود
دارد .تعدادی از پاسخ دهندگان به نقاط محرومی اشاره داشتند که خدمات ارتباطات و اطالعات در آنجا نفوذ کمتری داشته و از این حیث
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ارائه خدمات را محدود می سازد .اما در سایر نقاط کشور این خدمات در دسترس متقاضیان وجود دارد .همچنین مصاحبه شوندگان بیان
داشتند که در بیشتر مناطق کشور با کمبود دستگاههای کارتخوان نسبت به تقضا مواجهاند.
ات فاق نظر ت هدید تغییرات تکنولوژی در این حوزه از صتتتن عت وجود دارد .دو تن از خبرگان نظر بر این داشتتتتند که باتوجه به هزینه
زیرستتاخت تکنولوژی های رقیب از جمله بستتتر اینترنت پرستترعت در تمام نقاط ایران و ا منیت موجود در تکنولوژی فعلی تهدید تغییرات
تکنولوژیک کم رنگ خواهد بود .مابقی خبرگان اتفاق نظر داشتتتتند که آیندهی تغییرات عالوه بر غیرقابل پیشبینی بودن ،دارای ستتترعت
زیادی نیز می باشد .از این رو تغییرات را حائز اهمیت و به عنوان تهدید تلقی مینمایند.
پا سخها به سوال در خ صوص شکل گرفتگی قوانین ،میانگین وزن پا سخ ها چندان قابل اعتنا نی ست ،از طرفی این اختالف نظر از خبرگان
درون این صتتنعت بیانگر تجربه ها و بازخوردهای گوناگون از نهاد ناظر میباشتتد که این خود نمایانگر ضتتعف در شتتکلگیری قوانین این
حوزه از صنعت ا ست .با این وجو د بی شتر پا سخ دهندگان نیز بر میزان شکل گرفتگی قوانین در حد متو سط و کم تأکید دا شتند(بیش از
 )%70از این رو می توان اینطور نتیجه گرفت که قوانین صنعت شکل گرفته نیست و میتواند برای شرکتها تهدید باشد.
اتفاق نظر در بین خبرگان درخ صوص انعطاف قوانین در مواجهه با نوآوری دیده نمی شود ،هرچند اکثر خبرگان میزان ممانعت قوانین از
نوآوری را متوستتط و کم ارزیابی نمودند .در مصتتاحبه اولیه اکثر خبرگان با محدودیت تأمین امنیت نوآوری خدمات پرداخت به پرستش
فوق پاستتخ گفتند که باتوجه به عدم وفاق نظر و انحراف از معیار باال از آنها خواستتته شتتد تا بدون درنظر گرفتن پیش شتترطی بر این
مو ضوع نظر دهند .درواقع از آن ها خوا سته شد که فاری از م سئله امنیت حوزه به این سوال پا سخ دهند که نظرات تجمیع شده در زیر
ارائه گشته است.
نتیجه ی بد ست آمده از نظر خبرگان مبنی بر عدم شکل گیری ساختار من سجم و بدون ا شکال قوانین و مقررات حوزه پایانههای فروش،
این خلل باعث بوجود آمدن تجربههای گوناگون و احتماال اخالل در نوآوری ها از منظر تأمین امنیت گشتتته استتت و شتترکتها را مجبور
نموده تا برای کستتتب مجوزهای الزم چالش های قانونی متفاوتی را تجربه کنند .در نظرستتتنجی دوباره صتتتورت گرفته  ،بیش از %80
خبرگان قوانین را در حد کم و متوسط ،مانع نوآوری دانستند.
بانک مرکزی جمهوری استالمی ایران شترایطی را در قانون جهت اخذ مجوز شترکت ها برای فعالیت در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک
قائل شتتتده استتتت ،الکن باتوجه به نظر خبرگان و ستتتیاستتتتهای بانک مرکزی اینطور برآورد می گردد که بانک مرکزی با هیچ یک از
درخوا ست ها موافقت ننموده و بع ضا ذکر گردیده که تعداد شرکت های فعلی نیز بیش از نیاز ا ست .از طرفی چندی پیش گمانه زنیهایی
برای اعطای مجوز از طرف بانک مرکزی جمهوری استالمی به چند شترکت برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک مطرح گردید اما اقدامی
صتتورت نپذیرفت ،این ها عمده نظرات و بیانات خبرگان درخصتتوص پرستتش شتتماره " "5بود .از این رو و باتوجه به توافق نظر خبرگان،
شرایط ورود بازیگر جدید به حوزه رقابت این صنعت اگر غیرممکن نباشد ،بسیار سخت و زمانبر خواهد بود.
برای برآورد اندازة تمرکز و ستهم بنگاه های مختلف از بازار می توان از شتاخصهای مختلفی نظیر بنگاه ،شتاخص کی و هانا ،شتاخص
آنتروپی K ،معکوس تعداد بنگاه های صنعت ،نسبت تمرکز ضریب جینی و ...استفاده کرد.
از این میان ،شاخص هرفیندال هیرشمن به لحاظ پایه ای نظری ،از سایر شاخص ها مستدل تر و قوی تر است .این شاخص از اطالعات
تمام بنگاه های صنعت استفاده می کند .برای به دست آوردن این شاخص از مجموع مربع سهم تمام بنگاه ها در صنعت یا بازار استفاده
می شود  .در واقع این شاخص به هر بنگاه ،به اندازة سهم آن در بازار وزن میدهد و به صورت رابطة زیر نوشته می شود.
معادله ) 1
𝟏

𝒊𝑨𝑻

𝑵∑=: HHI
𝑵∑( 𝟏=𝒊

𝒊𝑨𝑻 𝟏=𝒊

در این رابطه  TAمجموع سهم از بازار هر شرکت و  Nتعداد شرکتها میباشد .این شاخص در محدوده (موقعیتی که تمام بنگاهها در
𝒏

بازار اندازه برابر دارند) و ( 1موقعیتی که یک بنگاه به صورت انحصاری در بازار فعالیت میکند) قرار میگیرید .چنانچه سهم بنگاهها در
 100ضرب گردد ،مقدار عددی این شاخص بین صفر و  10000تغییر می کند .مقدار صفر این شاخص حالت رقابت کامل و مقدار 10000
حالت انحصار کامل را نشان میدهد.
𝟎𝟎𝟎𝟏 ≤ 𝑰𝑯𝑯 ≤ 𝟎𝟎𝟏 :نشان میدهد این صنعت دارای ساختار انحصار چندقطبی باز است.
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏 ≤ 𝑰𝑯𝑯 ≤ 𝟎𝟎𝟎𝟏 :نشان میدهد صنعت ساختار انحصاری چندقطبی بسته دارد.
𝟎𝟎𝟎𝟖𝟏 ≥ 𝑰𝑯𝑯 :ساختار بازار کامال متمرکز و انحصاری است و یک یا کمتر از چهار شرکت بر بازار مسلط هستند.
محاستتبه شتتاخص هرفیندال هیرشتتمن ،ستتهم همه بنگاه ها با توان  2در نظر گرفته شتتده استتت که در نتیجه آن ،تأثیر بنگاه های بزرگ
موجود در بازار بیشتر از سایر بنگاه هاست بنابراین شاخص یاد شده تابع محدبی از توزیع سهم بنگاه های حاضر در بازار است  .در
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ایران مطالعات کاربردی متعددی درباره ساختار بازارها و سنجش درجه رقابت و انح صار با ا ستفاده از شاخص  HHIصورت گرفته
استتت .نکته شتتایان توجه این استتت که اغلب این مطالعات در حوزه تولید و محصتتول بودهاند و از این دستتت تحقیقات در حوزه خدمات،
بسیارکم است( .بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژِیهای رقابتی مناسب)1396 ,
محاستبات مربوط به این شتاخص در صتنعت پرداخت الکترونیک در حوزه پایانه های فروشتگاهی ،با استتفاده از اطالعات ستهم تراکنش
شرکتها در بازار کل کشور صورت پذیرفته  ،که در جدول ( )2ارائه گردیده است.
جدول  2اطالعات سهم تراکنشی شرکتها در بازار
سهم تراکنش

شرکتها

13.6%

آسان پرداخت پرشین

0.1%

الکترونیک کارت دماوند

23.4%

به پرداخت ملت

5.9%

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

17.1%

پرداخت الکترونیک سامان

7.6%

پرداخت الکترونیک سداد

1.5%

پرداخت نوین آرین

14.2%

تجارت الکترونیک پارسیان

1.4%

سایان کارت

4.8%

فن آوا کارت

9.4%

کارت اعتباری ایران کیش

1.1%

مبنا کارت آریا

با استتفاده از اطالعات جدول باال و همچنین معادله محاستبه شتاخص هرفیندال-هیرشتمان ،شتاخص  HHIمعادل "" 1433/41محاستبه
گردید .که باتوجه به ستتنجههای شتتاخص ،به معنای "بازار انحصتتار چندجانبه" می باشتتد .در واقع ستتهم بازار میان چند بازیگر محدود
تقسیم شده است.

 . 2برآورد روند کشش پایانه کل کشور
پایانه های فرو شگاهی به عنوان ابزار ارائه خدمات شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک در حوزه پوز ،به عنوان داراییهایی از شرکت
که خلق ارزش می کنند ،در نظر گرفته می شتتتود .در حقیقت ستتترمایه گذاری این دستتتت شتتترکتها در این حوزه از کستتتب وکار جهت
بهرهبرداری و حا صل کردن در آمد و سود ،بر این تجهیزات ا صلی ارائه خدمت ا ست .از این رو محا سبه ک شش این ابزار در بازار جهت
خلق تراکنش و بالتبع آن بهره مندی از کارمزد هر تراکنش ،بیان گر دوره عمر و بلوی این ک سب وکار ا ست .تعداد تراکنشهای بازار متأثر
از شرا یط متفاوت اقتصادی و اجتماعی است ،در بعضی از فصول و ماهها ،تراکنشها با رشد بیش از معمول مواجهاند .برای نمونه ماهها
شهریور و ا سفند به دالیل فرهنگی و اجتماعی از این د ست ماهها می با شد .برای مقابله با اثر ف صلی این چنین ،مقاطع برر سی و مقای سه
متناظر بایکدیگر و در سالیان مختلف ا ست ( سالهای محا سبه از شهریور سال  1392به بعد ا ست ،زیرا از سال  1392تجمیع اطالعات
بازار به در ستی انجام شده و قبل از آن اطالعات ب صورت یکپارچه و جامع تو سط نهاد ناظر تجمیع نگردیده ا ست) .تعداد تراکنش عالوه
بر تأثیر فصتتلی از شتترایط (بحرانهای) اقتصتتادی و اجتماعی ،نظیر تحریم ،قحطی یا عوامل این چنین نیز تأثیر میپذیرد .برای نمونه در
شرایط عدم ثبات اقتصادی ،مبلغ تراکنش خریداران کاهش یافته ،در عین حال تعداد مراجعه به بازار و خرید افزایش مییابد ،بدین معنا که
عموم مردم ستتتعی در حفد قدرت خرید خود میکنند و خرید مایحتاج خود را به دفعات بیشتتتتر و حجم و مبلغ کمتر تقستتتیم میکنند .از
طرفی ممکن ا ست در شرایط کمبود ،تقا ضای کاذب رخ دهد و خرید بیش از معمول اتفاق بیافتد .تمام این اتفاقات در تعداد تراکنشها اثر
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می گذارد اما درواقع این تأثیر و افزایش یا کاهش نا شی از اثر تعداد پایانه در پرداخت الکترونیک نمیبا شد و تحلیل را دچار ایراد میکند.
از این رو در این پژوهش ،با حذف اثر مبلغ تراکنش ها به بررسی اثر خالص تعداد پایانه در تعداد تراکنش پرداخته شدهاست.
اطالعات تعداد تراکنش ها ،تعداد پایانه ها و مبلغ تراکنش ها بنا بر آخر ین اطالعات تجمیع شتتتده از بازار در جداول  3و  4آورده شتتتده
است(.در گزارش حاضر آخرین اطالعات مربوط از تجمیع اطالعات مبلغ تراکنشها در بهمن ماه بدست آمده است).
جدول  3اطالعات مجموع تعداد پایانههای در بازار
مجموع مبلغ تراکنشهای بازار
96/11

95/11

94/11

93/11

92/11

استان

50،472،530,91

40،948،229,96

29،589،702,37

27،827،417,70

19،756،817,54

آذربایجان شرقی

44،525،641,21

35،836،206,32

26،090،541,82

24،301،713,48

16،266،433,66

آذربایجان غربی

15،033،294,22

11،016،814,82

7،710،563,81

7،188،885,77

5،093،996,84

اردبیل

91،762،970,69

79،103،980,95

60،572،581,12

59،878،619,38

42،740،690,96

اصفهان

52،591،083,14

44،348،040,54

33،864،345,75

31،956،814,29

21،867،838,55

البرز

9،219،545,03

6،555،355,14

4،653،662,17

4،360،885,13

3،160،694,07

ایالم

28،467،959,41

22،782،062,57

17،228،962,49

14،819،750,16

11،399،181,14

بوشهر

454،105،732,40

382،694،499,60

281،645،473,60

283،113،786,05

216،550،774,04

تهران

10،715،728,42

9،134،795,74

5،994،570,64

5،396،054,41

3،429،670,76

چهار محال و بختیاری

7،400،488,72

5،837،712,96

4،152،846,17

3،675،787,80

2،781،217,22

خراسان جنوبی

مجموع مبلغ تراکنشهای بازار
96/11

95/11

94/11

93/11

92/11

استان

8،706،995,70

6،971،750,59

4،501،880,34

3،963،020,15

2،817،861,43

خراسان شمالی

81،285،891,31

64،825،174,84

46،459،453,65

41،247،659,75

27،861،863,23

خوزستان

12،435،312,26

9،443،856,68

6،725،018,56

5،988،682,02

4،418،716,05

زنجان

10،807،322,46

9،248،065,30

5،835،319,36

4،950،026,81

3،316،879,61

سمنان

26،553،273,62

19،080،490,61

13،096،993,72

11،914،726,90

8،529،253,18

سیستان و بلوچستان

89،272،259,11

71،747،483,88

54،096،605,81

52،252،271,02

36،196،636,24

فارس

17،094،513,70

13،935،527,11

10،018،766,40

8،651،932,80

5،759،615,34

قزوین

20،996،728,65

17،335،444,60

12،133،435,57

11،581،974,42

7،169،460,38

قم

20،012،595,17

15،406،757,27

12،062،762,58

11،712،959,48

8،137،335,79

کردستان

38،527،760,85

30،479،391,01

22،432،680,29

21،581،006,39

13،302،362,96

کرمان

26،638،859,08

20،398،503,81

14،392،225,95

13،473،636,97

9،214،332,96

کرمانشاه

8،432،155,32

6،974،135,38

4،984،956,71

4،601،755,29

2،657،181,92

کهکیلویه و بویر احمد

21،739،385,50

19،065،657,79

12،187،715,33

10،373،169,73

6،895،169,24

گلستان

32،926،795,34

25،495،546,18

18،088،146,20

14،524،191,48

8،818،320,03

گیالن

19،269،319,00

14،659،239,78

9،950،622,59

8،631،158,49

5،390،222,36

لرستان

54،011،352,96

41،573،849,71

29،385،480,96

25،343،625,38

15،628،113,89

مازندران

19،369،026,12

15،478،942,82

11،392،069,54

10،396،136,84

7،120،398,47

مرکزی

38،958،324,33

30،706،367,69

26،392،688,80

26،017،631,66

19،900،586,02

هرمزگان

20،637،773,59

16،766،312,48

11،743،656,27

10،891،605,44

7،571،389,61

همدان

19،051،926,81

16،679،467,00

11،654،548,58

11،575،368,35

7،933،908,29

یزد

1،450،390،076,64

1،181،705،140,33

865،652،509,30

827،287،474,19

590،870،876,00

کل کشور
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جدول  4اطالعات مجموع مبلغ تراکنشهای بازار
مجموع تعداد تراکنشهای پایانههای بازار
96/11

95/11

94/11

93/11

92/11

استان

41991459

30026470

21594507

15699630

12232742

آذربایجان شرقی

32633285

22649047

15973085

11313309

8215563

آذربایجان غربی

13213748

8980067

6388884

4957478

3628121

اردبیل

98227695

74311501

54185850

40077131

29777838

اصفهان

53120950

43176049

34338951

26684111

18188940

البرز

9424103

6014054

4303392

3146146

2271871

ایالم

26851486

19556713

13252905

9162202

6330900

بوشهر

306603572

248591985

183744717

135471171

113088253

تهران

14735851

10443536

7314986

5043564

3392439

چهار محال و بختیاری

11279119

8049634

5807965

4200202

3052414

خراسان جنوبی

104429799

74055299

53766401

38581710

28807243

خراسان رضوی

10418985

6911269

4831579

3373499

2395234

خراسان شمالی

77743786

51782127

36385315

24918350

18706650

خوزستان

13132965

9326094

6901882

4885094

3820301

زنجان

11810278

8713493

6305328

4535335

3406600

سمنان

35628912

21698044

14303600

10210083

7093835

سیستان و بلوچستان

102929856

70068751

49016435

33868453

24541363

فارس

18919959

13822755

10137239

7111340

5043120

قزوین

21411963

15472620

11118348

8108046

6116098

قم

18627968

12237810

8469550

5629260

4011008

کردستان

60617380

43820216

30952147

21915753

15113566

کرمان

20297837

13516013

9568632

6751853

4907865

کرمانشاه

13149710

8931467

6298409

4507999

2947333

کهکیلویه و بویر احمد

24270134

17203510

12160422

8829204

6528689

گلستان

28959513

20165718

14426599

10474701

7416215

گیالن

19407660

12501048

8569156

5984974

4187340

لرستان

46577103

33486461

23971299

17251690

11870914

مازندران

20875217

14783408

10797486

7821255

6095389

مرکزی

49964369

35278644

27955878

21083140

15607053

هرمزگان

21914316

15644758

9706772

6831323

4751775

همدان

25314896

19777441

14511468

10699378

7795607

یزد

1354483874

990996002

717059187

519127384

391342279

کل کشور
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باتوجه به اطالعات جداول باال ،همچنین به دلیل اجتناب از خطا با ا ستفاده از معادله ک شش بدون اثر مبلغ که در ف صل سوم ذکر گردید ،
کشش این حوزه از خدمات محاسبه گردید.
نمودار چرخه عمر محصوالت و خدمات شامل چهار دوره اصلی معرفی ،رشد ،بلوی و افول است .در دوره معرفی نسبت تقاضا و عرضه
محصول/خدمت به گونهای است که شیب این نمودار یا همان ک شش ،کمتر از یک و مثبت است ،در دوره رشد کشش بیشتر از یک شده و
در انتهای دوره رشد به نقطه عطف خود رسیده و دوباره یک می شود و در دوره بلوی به صفر میل کرده و در دوره افول منفی میگردد.
بنتتابراین بتتا تحلیتتل رونتتد کشتتتش می توان در بتتاره میزان بلوی و چرختته عمر ابراز نظر نمود(PRODUCT LIFE CYCLE .
) MANAGEMENT, 2002نمودار زیر ،نمایشی از روند کشش در بهمن ماه سالهای متوالی است.

روند کشش پایانه کل کشور
کشش پایانه

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
بهمن-92بهمن93
-0.25

بهمن -93
بهمن94

بهمن-94بهمن 95بهمن-95بهمن96
0.06

1.65

0.84

کل کشور

شکل ( )2روند کشش پایانهها فروشگاهی
همانظور که در شکل(  )2م شخص ا ست ،طی سالهای  1392تا  1394شاهد ر شد ک شش ه ستیم ،ر شد طی این دو سال بخوبی بیانگر
مراحل دوره عمر بوده و مشتتخص استتت که خدمت ارائه شتتده از دوره معرفی به مرحله رشتتد رستتیده ،اما به ناگاه در طی یک ستتال از
سرعت آن کاسته و حتی به صفر نزدیک گردیده (دوره بلوی) اما برخالف انتظار که میبایست شیب رشد کاهنده یا ثابت باشد ،شاهد آن
هستیم به بر سرعت آن افزوده شده و باز هم کشش به یک نزدیک گردیده است.

 . 3تحلیل نتایج و تطبیق محیط
در مصاحبه هایی که با خبرگان صورت پذیرفت در خصوص شکل گرفتگی بازار ،به منظور وجود آگاهی عمومی از محصوالت و خدمات
ارائه شده در این صنعت ،تهدید تغییرات تکنولوژی و قوانین و مقررات پیرامون این ک سب و کار در رابطه با شکل گرفتگی و پختگی این
قوانین ،ورود و خروج بازیگران به بازار و حمایت یا ممانعت از نوآوری ستتوال بعمل آمد .در ادامه با تحلیل رقابت و کشتتش خدمات در
بازار ،به برر سی بلوی ،رقابت ،تمرکز و نوع ر شد صنعت پرداخته شد .باتوجه به اطالعات حا صل شده ،صنعت پرداخت الکترونیک (در
حوزه پایانه های فروشتگاهی) با توجه به تمام موارد از جمله ستنوات فعالیت در بازار ایران ،شتکل گرفتگی قوانین و شتیب نمودار چرخه
عمر (ک شش) ،این صنعت جوان ا ست ،همچنین باتوجه به رفتار نمودار روند ک شش پایانهها ،دارای ر شد ناپایدار و دارای نو سان ا ست.
قوانین حوزه صنعت بطور کامل شکل گرفته نیست و در بعضی از موارد تهدید برای فعالین بازار در نظر گرفته می شود .این قوانین مانع
از نوآوری نمی گردد و باتوجه به نظر خبرگان ،تغییرات تکنولوژی این حوزه سریع بوده و بستر الزم را برای جایگزینی داراست .و شاید
تنها موردی که از شتدت این تغییرات اندکی بکاهد هزینه تکنولوژی های جدید استت که با مرور زمان و افزایش بهرهوری در تولید و بکار
گیری این تکنولوژی ها این مورد نیز کم اثر گردد .با تمام این اطالعات وا ضح ا ست که مطابق با پالت راهبرد ،محیط ک سب و کار صنعت
پرداخت الکترونیک در حوزه پایانههای فروشگاهی منطبق با "محیط انطباقی" پالت است.
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