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 : موج بعدي در صنعت پرداخت امریکا1هاي فروشپایانهاعتباردهی در 

هاي اعتباري نوین و هاي مستمر بر روي مدلگذاريسرمایهچنین با افزایش میزان دسترسی و آگاهی و هم

ها در امریکا به باالترین حد خود رسیده است. عامل اصلی این رشد،  وکارهاي نوپا در این حوزه، اعتباردهی کسب

اعتباردهی در نقطه  باعث شده  این روند  که   مین مالی آنها بوده استأهاي فروش و تشتابدهی در استفاده از پایانه

کاالي مورد نظر خود  تواند  با استفاده از این روش مشتري می  .پذیر شودامکان  مشتريفروش از سمت فروشگاه به  

صادرکنندگان سنتی  د. طور قسطی پرداخت کنرا دریافت کند و در یک دوره زمانی مشخص هزینه آن را به

 کننده بسیار باالست.ت رشد این تخریبها باید در نظر داشته باشند که مقیاس و سرعکارت

 ند:  دامیمؤثر  هاي فروشگاهی  عامل اصلی را بر اعتباردهی در سمت پایانه  چهارکنزي  مک

 کنندگانها و مصرفها و افزایش آگاهی پذیرندهتغییر اولویت •
 بازار وسیع در اعتبارات خرد •
 افزایش رقابت •
 سفر مشتريخرید در  هاي فروش در فاز پیشیکپارچگی پایانه •

 کنندگانها و مصرفها و افزایش آگاهی پذیرندهتغییر اولویت 

 نرخ بهره کمتر  در ارائهها  فروشگاه  از امکانات دهند اعتبار خود را در محل دریافت کنند وترجیح میمشتریان 

اند و تعداد بیشتري از آنها تمایل دارند  هاي فروش وابسته شدهها نیز به پایانهکنند. از طرفی دیگر، فروشگاه  استفاده

شرکت  کند.  استفاده می 2هاي فروش یکپارچه دریافت کنند، مانند والمارت که از راهکار افرمراهکارهاي پایانه

ی را  مدل شراکت   یک  اي والمارتبا فروشگاه زنجیره  ،کندفعالیت میخرید اقساطی    که در زمینه اعتباردهی وافرم 

 
1 Point-of-Sale (PoS) 
2 Affirm 
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این فروشگاه خرید اقساطی انجام  طور یکپارچه در شعب به دهداجازه میمشتریان والمارت   بهکه  ترتیب داده

 دهند.

 بازار وسیع در اعتبارات خرد

تر را هدف قرار داده بود.  محدودتر اما با مقیاس بزرگهاي فروشگاهی بازار  در ابتدا، اعتباردهی در سمت پایانه

  5، سیزل 4، کالرنا3هاي جدید مانند افترپیمانند کسانی که به دنبال وام خرید مسکن هستند. اما امروزه مدل

هاي  هفته) در سمت پایانه  6الی   4مدت در   دالر  300  تا  200 هاي اعتباري را براي خریداران با مبالغ کم (کارت

  50تا   40، با نرخ برآورد شدهمیلیارد دالر   10تا  8  بین  2019در سال  هاي خرد که دهند. این واممی فروش ارائه

 حال رشد است. درصد در

 افزایش رقابت 

هاي ریسک شده  هاي فروش منجر به تغییرات اقتصادي و ظهور مدلمین مالی سمت پایانهأافزایش رقابت در ت

توسط  شود،  هاي فروش داده میهایی که در پایانهوام  از  درصد  60تا    50  هاي جدید اعتباردهی، بهرهدر مدل  است.

هایی با  شوند. بخشمواجه میمتعددي ي گذارهاي قیمتبنابراین مشتریان با مدلشود.  تعیین میها  فروشگاهخود  

 طور کامل نرخ بهره ساالنه را خود تعیین کنند.  بهکه  ها تمایل دارند  هزینه جذب و حاشیه باال مانند جواهرفروشی

 

 

 
3 Afterpay 
4 Klarna 
5 Sezzle 
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 خرید در سفر مشتريهاي فروش در فاز پیشیکپارچگی پایانه

دهند قبل از خرید اقدام به دریافت اعتبار  کنند، ترجیح میدرصد از مشتریانی که خریدهاي بزرگ می  75حدود 

مستقیم در سفر مشتریان ارائه شود، احتمال پذیرش مشتري باال  صورت  بهکنند. بنابراین اگر پیشنهادها زودتر و 

 را دو تا سه برابر کند.    6تواند نرخ تبدیلمیوجو تا تکمیل پرداخت  رود. یکپارچگی خدمات از زمان جستمی

ها مین مالی سمت پایانه فروش بسته به عمق یکپارچگی بسیار متفاوت است، بنابراین همکاري قوي فروشگاهأ: نرخ تبدیل در ت1نمودار

 براي موفقیت حیاتی است.

 
 

 

 
6 Conversion rate فروش در یک  50بازدیدکننده و  200تقسیم بر تعداد کل بازدیدکنندگان. براي مثال اگر سایتی  هاي انجام شدهتراکنش: تعداد

 خواهد بود.  % 25برابر با ماه داشته باشد، نرخ تبدیل آن 
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 مین مالی سمت پایانه فروشگاهیأوکاري تهاي کسبمدل

دهندگان سنتی براي  وام.  وکاري مهمی در تأمین مالی سمت پایانه فروشگاهی در حال ظهور استکسبهاي  مدل

ها با دسترسی مستقیم  توانند برگزینند. برخی از این مدلوکاري را میمدل کسب 5ورود به این عرصه ترکیبی از  

 شود:ها اجرا میفروشگاهی سمت پذیرنده

؛ این استراتژي تنها دسترسی  دهیهاي فروشگاهی جهت وامپایانه ها با بازیگران سمت شراکت بانک .۱

دهد با این وجود امکان ورود به بازار با حداقل سرمایه را غیرمستقیم و محدودي به مشتریان ارائه می

 کند.فراهم می

اه اقدام دهنده و فروشگتوانند در یک اکوسیستم آنالین با تعداد زیادي وامها می؛ بانکپیوستن به بازار .۲

گذاري  به اعتباردهی کنند. این روش منجر به دسترسی بیشتر براي مشتریان و حضور بیشتر برندها با سرمایه

 ها نیز نرخ پذیرش بیشتري به همراه دارد.و براي فروشگاه  شودمی  اولیه کم

را اجاره کنند تا از  هاي فروشگاهی  هاي فناوري پایانهتوانند پلتفرمها می؛ بانکاجاره یک پلتفرم فناوري .۳

دهی سمت  هاي وامگذاري در ایجاد زیرساختها بدون نیاز به سرمایهاین طریق از ارتباط با فروشگاه

 ها کسب درآمد کنند.پایانه

تر و گذاري بزرگتوانند با یک سرمایهها می؛ بانک7کننده راهکار سراسريمینأتبدیل شدن به یک ت .۴

و  طور سرتاسري به عهده گیرندبهها را مین مالی سمت پایانهأتخود تالش در راستاي توسعه بازار، 

 هاي دیگر را درگیر کنند.تکفین

 
7 End-to-end 
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ارائه ؛ یک راهکار ساده که نرخ بهره کمتري براي مشتریان دهنده کارتهاي ارائهدر پلتفرمنوآوري  .۵

هاي اعتباري فعلی با امکان خرید اقساطی است. یکپارچگی خریدهاي اقساطی با  دهد، ارتقاي حسابمی

 صنعت تبدیل شود.  براي  کنندهتخریب  عامل  تواند به یککارت اعتباري در پایانه فروش می

 

 


