مردم ایران از
خدمات مالی
چه میخواهند؟
آیا خدمات و راهکارهای مالی موجود ،پاسخ مناسبی
برای همه گروههای رفتار مالی جامعه ایران است؟

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا؛ تهران ،زمستان 1399
تمامی اطالعات و مطالب مندرج در این گزارش حاصل مطالعه ،تحلیل و تألیف تیم شرکت مشاوره مدیریت ایلیا
است .مالکیت مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مشاوره مدیریت ایلیا بوده و استفاده از مطالب آن تنها
با ذکر منبع بالمانع است .الزم به ذکر است ایلیا هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از نتایج این مطالعه ندارد.
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به نام او

به رسم ادب
از همه بزرگواران و عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را همراهی کردهاند ،بسیار سپاسگزاریم.
از وبسایت «رده» که در گردآوری دادهها کمک شایانی نموده است و همچنین از آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی
و خانم ملیحه اصغرزاده تشکر مینماییم.
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ما ایران ،کشورمان را خیلی دوست داریم .ایران کشوریست با فرهنگ غنی،

اعتبارسنجی فایدهای نداشت و گفتند نمیتوانیم به شما وام بدهیم چوون دادهای از

طبیعت چهارفصل ،تنوع جغرافیایی ،فرهنگی و قومیتی که نظیرش کمتر دیده شده

شوما وجوود نودارد! جوانهووایی م ول امیرعلوی و خوانوادهاش چووون هور جوا رفتهانود کوواری

است .اما همین ویژگیهای متمایزکننده باعث میشود شاهد تنوع چشمگیری در

کنند یک حساب جدید توی بانک جدید از آنها خواستهاند و پسانداز قابل تووجهی

رفتارهای مختلف مردم همچون رفتار مالی آنها ،نیازها و دغدغههایشان نیز باشیم.

هم ندارند ،بانکها هم دوسوت ندارنود بهشوان وام دهنود! شواید جوای خوالی خودمات

امیرعلی هفته پیش کرونا گرفت .بالفاصله خانمش باران هم دچار شد و بعدش هم

اعتباری بیشتر از هر زمانی در طول چنود دهوه گذشوته در ایون روزهوای کرونوایی حوس

پسر  7سالهاش سامان! هفته قبل هم شرکتشان ،بخاطر کرونا بعد از شش ماه

میشوووود! اموووا ایووون هموووهی مووواجرا نبوووود چوووون خوووواهر امیرعلوووی هوووم یوووک  27میلیوووونی

مجبور شد تعدادی از پرسنل را تعدیل کند که امیرعلی هم جزو آنها بود .از یک

(بووه سووختی) پسانووداز کوورده بووود و شووش موواه پوویش بووه توصوویه دوسووتش وارد بووازار

طرف اجاره خانهشان و از یک طرف هزینه آزمایش کرونا و درمان و خورد و خوراک

سرمایه شد ولی االن حسابی در ضرر است! پودر امیرعلوی هوم کوه بازنشسوته اسوت و

همه و همه باعث شد حسابی این روزها امیرعلی گرفتار شود .به فکر افتاد برود وام

اغلب اوقات در خانه بسر میبرد ،باید برای یک کوار اداری یوک روز میرفوت اصوفهان و

بگیرد که گفتند باید پول بگذاری تا چند ماه دیگر ببینیم چه میشود .یک جای

برمیگشوت ،امووا متأسووفانه در طووول راه بووا ماشووینش تصووادف کوورد و حسووابی خوورج روی

دیگر هم به او گفتند باید ضامن کارمند دولتی بیاوری! جای دیگری هم گفتند برو

دستشان ماند .چون خیلی کم از ماشوینش اسوتفاده میکورد بورای هموین چنود سوالی

فالن وبسایت اعتبارسنجی تا رتبهبندی اعتباری شوی! خب او هم رفت ولی چون

بود دیگر ماشینش را بیمه بدنوه نمیکورد ،بوا خوودش میگفوت ای کواش بورای یکوی دو

تابحال در زندگی خود نه وام گرفته است و نه دسته چک داشته است ،نتیجه

روز میشد فقط ماشینش را بیمه بدنه کند تا اینجوری در هزینههای تعمیر نماند.
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داستان امیرعلی و خانوادهاش داستان بسیاری از آدمهای این روزهای ما است و به نظر میآید آنچه بانکها و ارائهدهندگان خدمات مالی در ایران فراهم کردهاند ،برای رفتار مالی

نسلهای قبل و یا زمانهای قبل طراحی شده است .چنین چالشهایی ما را بر آن داشت تا به این فکر کنیم که آیا خدمات مالی فعلی در ایران پاسخ مناسبی برای نیازهای گروههای
مختلف جامعه ایران است یا خیر؟
از همینرو به دستهبندی جامعه ایران از منظر رفتار مالی براساس رویکردهای مدرنتر (سایکوگرافیک) و چندجانبه پرداختیم .آنچه بدان دست یافتیم ،چهار دسته یا گروه رفتاری
است که آنها را کمالگرایان ،معتمدان ،دنبالهروها و تالشگران نامیدیم؛ تالش کردیم تا نشان دهیم خدمات مالی موجود و فعلی چه گروههایی را بیشتر خوشحال میکنند و برای چه
گروههایی کمفایده یا بیفایده است .همچنین تالش کردیم تا نشان دهیم هر یک از این گروههای رفتاری ،چه خدمات مالی را برای خود مطلوب و جذاب میدانند تا تلنگری باشد

برای حرکت به سمت خدمات مالی متناسبسازی شده ،نوآورانه و جذابتر برای همه افراد و گروههای جامعه ایران!
بدیهی است آنچه در صفحات آتی مالحظه میکنید ،ماحصل ایدهها ،تفکرات و تحلیلهای گروه کوچکی است .از همینرو مشتاقانه در انتظار هرگونه بازخورد و دیدگاه شما خوانندگان
ارجمند خواهیم بود.

وحید شامخی

عاطفه حسینی

مهگل ثابت

عضو هیئت مدیره ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

مشاور ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

تحلیلگر ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

shamekhi@ilia-corporation.com

hoseini@ilia-corporation.com
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نتایج

مطالعه
در چند جمله

بوووووورای بیووووووان چکیووووووده مهمتوووووورین نتووووووایج
بووووه دسووووت آمووووده در خووووالل ایوووون مطالعووووه
میتوان به  8مورد روبهرو اشاره کرد.

صفحه 6

مشتری به مثابه انسان

رفتارهای مالی پایهای

آنچووه اسوواس تحلیلهووا و نتووایج گامهووای بعوود قوورار
دادیوووم ،تأکیووود بووور وجووووه و ابعووواد انسوووانی مشوووتری
بوووووووووهعنوان رویکوووووووووردی مووووووووودرنتر و جدیووووووووودتر در
شرکتهای پیشرو دنیا است.

در تحلیوول مووا ،پوونج رفتووار مووالی پایووهای شووامل کس وب
کووووردن ،خوووورج کووووردن ،رصوووود کووووردن ،موووودیریت کووووردن
(همچوووون سووورمایهگذاری) و اعتبوووار بخشووویدن (ایجووواد
جایگاه و کالس اجتماعی) قابل احصاء است.

سبک زندگی مدرن مردم

گروههای رفتار مالی مردم ایران

افووووزایش روزافووووزون ضووووریب نفوووووذ اینترنووووت ،نوووور
کوواربران اینترنتووی و خریوود اینترنتووی در میووان مووردم
جامعه ایران ،نوید تغییور سوبک زنودگی و گوذار بوه
سبک زندگی مدرن را میدهد.

براسوووواس دادههووووای جمووووعآوری شووووده و خوشووووهبندی
آنها ،به چهار گوروه رفتوار موالی تکرارشوونده در میوان
مووردم ایووران رسوویدیم کووه ایوون چهووار گووروه عبارتنوود از
کمالطلبوووووان ،معتمووووودان ،دنبالوووووهروها و تالشگوووووران!
ویژگیهوووای هریوووک از ایووون گروههوووا بصوووورت مبسوووو
توصیف شده است.

ویژگیهای مردم ایران

میزان استفاده هر گروه از خدمات مالی موجود

براساس نتایج پرسشنامه ما ،موردم ایوران ،افورادی
متمایوول بووه ریسووک ،تووا حوودودی استرسووی و پیگیوور
شووووووبکههای اجتموووووواعی در اوقووووووات فراغووووووت خووووووود
هسووتند .کمتووور از نیموووی از مووردم ایوووران بوووا گوشوووی
موبایوول خووود بووازی میکننوود و همینطووور پووول نقوود
نقووش بسوویار کمرنگووی (حوودود  2درصوود) در فضووای
پرداخت امروز ما نسبت به پرداختهوای اینترنتوی
و کارتی را دارد .همچنین عمده مردم جامعه ایران،
تنهووووا در مووووورد موضوووووعات مهووووم خووووود اقوووودام بووووه
برنامهریزی پیشینی مینمایند.

یکووی از مهمتوورین دسووتاوردهای ایوون مطالعووه ،تحلیوول
میووزان اسووتفاده هوور گووروه رفتوواری از خوودمات موجووود و
ارائهدهنوودگان خوودمات اسووت .براسوواس تحلیوول مووا بووه
نظور میرسوود کمالطلبووان بیشوترین بهووره را از خوودمات
مالی موجود میبرند در حالیکوه دو گوروه دنبالوهروها و
تالشگوووووران در بسووووویاری از مواقوووووع از خووووودمات موووووالی
مناسب خود کمبهره یا بیبهرهاند.

تصویری از صنعت خدمات مالی

جای چه خدماتی خالی است؟

براساس بررسی و تحلیل ما ،خدمات موالی موجوود
در بوووووووووازار ایوووووووووران در چهوووووووووار گوووووووووروه بانکوووووووووداری،
سرمایهگذاری ،بیمه و خودمات شورکتی و در بویش
از  150دسووووووته خوووووودمت دسووووووتهبندی میشوووووووند.
همچنووین بووازیگران خوودمات مووالی ایووران را میتوووان
در بیش از  32گونه مختلف در نظر گرفت.

یکی دیگر از ابعاد مهم این گزارش ،پیشنهاد برخوی از
خدمات موالی قابول تصوور ،موردنیواز و جوذاب بورای هور
گروه رفتار موالی جامعوه ایوران و شوروع مسویر جدیودی
در طراحی و ارائه خدمات مالی نوآورانه کشور است.
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وجه تمایز
این مطالعه
چیست؟

روش تحقیووق انجووام مطالعووه ،تمرکووز بوور
مشووتری و اتخوواذ رویکووردی بوورای تسووهیل
خلووق ایوودههای نوآورانووه در سوواختار ایوون
گوووزارش از مهمتوووورین وجووووه تمووووایز آن از
سایر مطالعات مشابه است.

صفحه 7

روش تحقیق

مشتریمحوری

راهنمای نوآوری

استفاده از روش خوشهبندی
مشتریان برمبنای ویژگیهای
سایکوگرافیک و چندجانبه

تمرکز اصلی بر شناخت ویژگیها و
دغدغههای مشتریان از طریق
جمعآوری داده از طیف وسیعی از
مردم جامعه (نمونه آماری قابل اتکا)

ترسیم وضع مطلوب و ارائه پیشنهاد
خدمات قابل ارائه نوآورانه متناسب
با نیازهای واقعی گروههای رفتاری
مالی مختلف مردم ایران

چرا این مطالعه
انجام شد؟

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

در عصووور حاضووور ،پیشووورفتهای چشووومگیر تکنولوووو ی و
علووووووم داده و همچنوووووین تغییراتوووووی کوووووه در قووووووانین و
موودلهای کسووبوکار ر داده اسووت ،موجووب تحوووالت
عظیموووی در خووودمات موووالی و نحووووه ارائوووه آنهوووا شوووده
اسووت ،در حوووزه مووالی نیووز شوواید هووور هوور چووه بیشووتر
فینتکهووا در چنوود سووال اخیوور تأییوودی بوور ایوون تحووول
است.
امووا بووا وجووود تمووام تغییراتووی کووه امووروزه شوواهد آنهوووا
هسووتیم ،همچنووان «مشتتتری و انترتتارات او» در مرکوووز
تصمیمگیریهای کسبوکاری باقی مانده است.

تغییر
انتظارات
مشتریان
در طول زمان
صفحه 9

در تحلیلهووای کارشناسووان و خبرگووان صوونعت و بووهطور
مشخص مقاالتی که به پیشبینی آینده صنعت موالی
و گمانووووهزنی دربوووواره الزامووووات موفقیووووت ارائهکننوووودگان
خووووودمات میپردازنووووود 5 ،توِووووم اصووووولی حوووووول انتظوووووارات
مشتری به چشم میخورد (موارد روبهرو).
همچنوووووین از طرفوووووی رشووووود تکنولوووووو ی موجوووووب هوووووور
بازیگران جدیودی در بوازار ارائوه خودمات موالی در کشوور
شووده اسووت و کتتارزار رقتتابتی میووان فعوواالن کالسوویک و
نو هوران (فینتکها و سایر) ایجاد کرده است .اما چه
چیوووزی در ایووون رقابوووت موفقیوووت را بوووه هموووراه خواهووود
داشت؟
بووووه نظوووور میرسوووود ،بووووازیگرانی کووووه بتواننوووود براسوووواس
شووووناخت بهتوووور مشووووتری ،نیازهووووا و ترجیحووووات آنهووووا
خدمات خود را طراحی و ارائوه نماینود ،موفوقتر بوه نظور
میرسووند و ایوون شووناخت بوودون در نظوور گوورفتن تغییوور
انتظوووارات مشوووتریان در طوووول زموووان نتیجوووهای نخواهووود
داشت.

 5تِم اصلی حول انتظارات مشتری:
متناسبسازی

اعتماد

مشوووووووووتریان انتظوووووووووار دارنووووووووود،
ارائهدهنوووودگان خوووودمات موووووالی
آنهووا را بشناسووند و در نتیجووه
خووودماتی کووووه بهتوووور پاسووووخگوی
نیاز آنها و سبک زنودگی آنهوا
باشد ارائه دهند.

مشوووووووتریان تنهوووووووا بوووووووه سووووووورا
ارائهدهندگانی میروند که قابل
اعتماد بووده و برایشوان سوطوح
قابووووووووول قبوووووووووولی از امنیوووووووووت و
اطمینان خاطر ایجاد کنند.

خودکارسازی

حل مسئله

مشووووووتریان انتظووووووار دارنوووووود تووووووا
خوووووودمات را در حووووووداقل زمووووووان
ممکوووون دریافووووت کننوووود .پووووس
خدمات تحویلی باید سواده ،در
دسووترس و حتووی خودکووار شووده
باشند.

پوووووذیرش مسوووووئولیت و اقووووودام
فعاالنه برای رفع مشکل واقعی
مشووووووتری ،یکووووووی از مهمتوووووورین
معیارهوووووووووای سووووووووونجش یوووووووووک
کسووووبوکار از نگوووواه مشووووتریان
است.

آیندهنگری
کسبوکارهای موفق به گونهای
خستگیناپذیر بر ارائه خدماتی
فراتووووور از انتظوووووارات مشوووووتری و
پیشبینی نیازهای او در آینوده
کار میکنند.

The future of digital banking - KPMG
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مشتری
به م ابه

انسان
اما پیشروان خدمات مالی در دنیا ،نکتوهای فراتور از تمرکوز بور تغییور انتظوارات مشوتریان در
طووول زمووان را سوورلوحه کووار خووویش کردهانوود و تووالش میکننوود تووا بووا رویکوورد جدیوودی بووه نووام
رویکرد انسانمحور ،خدمات جدید مالی را طراحی نمایند .در چنین رویکوردی صوحبت از آن
میشود که مردم تنها  1درصد زندگیشان مشتری هستند و در  99درصد باقیمانده انستان
هستند! پس اگر بانکها یا سایر موسسات مالی توجه خود را به تنها یوک درصود از تجربوه
مخاطبین معطوف نماینود ،بخوش بزرگتوری از وجوود او و فرصوتهای پنهوان در آن را نادیوده
انگاشتهاند.
در ایوون رویکوورد ،مخاطووب خووودمات مووالی فراتوور از مشووتری صووورف در نظوور گرفتووه میشوووود و
طراحان از پاسخگویی به صرفا ً نیاز مشتری فراتر رفته و آرمانها ،آرزوهوا و رویاهوای معموول
انسانها را منبع خلق نوآوری و ابتکار قرار میدهند.
در دنیووای امووروز ،خوودمات مووالی در تووار و پووود زنوودگی انسووان جووای گرفتووه و کمتوور تجربووهای از
زنودگی روزمووره را میتوووان نووام بوورد کووه شوامل حووداقل یووک جووزء مووالی نباشوود .از ایوون رو دور از
ذهوون بووه نظوور نمیرسوود کووه ارائهدهنتتدگان ختتدمات متتالی بتته جتتای تجربتته مشتتتری بتته کتتاوش
درباره تجربه انسانی مخاطب خود بپردازند.
از همینرو ما نیز در شرکت مشاوره مدیریت ایلیتا در صودد پاسوخگویی بوه پرسوش روبوهرو
با توجه به ابعاد انسانی مخاطبین خدمات مالی برآمدهایم.
صفحه 10

متتتتتتتتتردم ایتتتتتتتتتران از
ختتتدمات متتتالی چتتته
میخواهند؟

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

ارائهدهندگان خدمات مالی

یکی از اصلیترین مخاطبان این مطالعه ،طراحان و ارائهدهندگان خدمات مالی در کشور هستند .چراکه شناخت
صحیح مشتری و نیاز واقعی او برای این دسته از مخاطبان امری حیاتی بوده و اینطور به نظر میرسد که در حوال حاضور در
بازار خدمات مالی در کشور چنین رویکردی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این گروه شامل انواع بازیگران بوازار خودمات
مالی همچون بانکهاPSP ،ها ،نمایندگان بیمهها ،بازیگران بازار بورس و سرمایه و همچنین بازیگران نو هور (فینتکها و
سایر) این حوزهها میشود.
ماحصوول ایوون مطالعووه میتوانوود ماننوود نوووری بوور روی نقووا کمتوور مووورد توجووه قرارگرفتووه در خوودمات مووالی بتابوود و اولویتهووای
بازاریابی و توسعه خدمات جدید را تحت تأثیر قرار دهد.

مخاطب

این مطالعه کیست؟

 4دسوووووووووته مخووووووووواطبین اصووووووووولی ایووووووووون مطالعوووووووووه،
ارائهدهندگان و متولیوان طراحوی و توسوعه خودمات
مووووالی ،کارآفرینوووووان ،نهادهوووووای قوووووانونی و نظوووووارتی و
همچنوووووین اقشوووووار مختلوووووف موووووردم جامعوووووه ایوووووران
هستند.

کارآفرینان

از آنجاییکوووه ایووون گوووزارش شوووامل ایووودههایی در خصوووون راهکارهوووای نوآورانوووه در حووووزه خووودمات موووالی میباشووود،
میتوانوود منبووع الهووام خوووبی بوورای آن دسووته از کارآفرینووانی کووه در صوودد راهانوودازی کسووبوکار یووا ارائووه خوودمات در حوووزه موالی
هستند ،باشد .طبیعی است که ضمانت کارآمدی یا عملیاتی بودن این ایدهها خارج از محدوده این مطالعه است.

قانونگذاران و ناظران
یکووی از مهمتوورین بووازیگران بووازار در حووال تغییوور و پیچیووده خوودمات مووالی در ایووران ،نهادهووای قووانونی ،نظووارتی و
سیاستگذاری است .نقش پررنگ این بازیگران در شکلدهی این بازار غیرقابل انکار اسوت .احصواء شوناخت جامعوه ایوران
از منظوور خوودمات مووالی بوورای ایوون دسووته از بووازیگران موجووب تسووهیل در تصوومیمگیریهای هوشوومندانهتر آتووی میشووود .در
نتیجه ماحصل این مطالعه میتواند چالشهای سیاستی ،قانونی و نظارتی که نیاز به بازنگری در مسیر ارائه خودمات موالی
جدید دارد را مورد تأکید قرار داده و ذهن دست اندرکاران این فضا را درگیر نماید.

مردم جامعه ایران

مطالعه این گزارش توسط افراد جامعه ،کمک مینماید تا به تصویر بهتری از الگووی رفتواری موالی خوویش دسوت
یافته و برای رسیدن به کیفیت زندگی مالی بواالتر برناموهریزی نماینود .ایون برناموهریزی میتوانود شوامل یوادگیری و توسوعه
دانووش مووالی ،اقوودامات اصووالحی در رفتارهووای مووالی و اسووتفاده از خوودمات مووالی جدیوودتر نسووبت بووه آنچووه تووا بووه امووروز از آن
استفاده کردهاند ،باشد.
صفحه 11

ما،
مردم ایران ...
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مردم ایران
بهتر بشناسیم

را

گموووان مووویکنیم بهتووورین راه معرفوووی هووور کشووووری،
صحبت پیرامون مردم آن کشور باشد؛ پوس بور آن
شووودیم کموووی بیشوووتر دربوووارهی جامعوووه ایوووران حووورف
بزنیم.
تقریبا ً  ۹درصد از جامعه ایوران را بوانوان و  ۵۱درصود را
آقایووان تشووکیل میدهنوود .میووانگین سوونی در ایووران ۳۲
سال و شاخص امید به زنودگی  76/5سوال بورآورد شوده
است.
نر رشد جمعیتی در ایران در طی سوالهای گذشوته بوا
کوووواهش مواجووووه بوووووده و در حووووال حاضوووور  ۱/۳۵درصوووود
میباشد.
جمعیت
بیش از

۶۲

میلیون نفری

٪90

درصد خانمهای باسواد٪81 :
همچنین الزم به ذکر است ۰۵ ،درصد جمعیت کشور،
صفحه 13

طبق آمار داده شده از سوی مرکز آمار،
متوسط درآمد و هزینه سالیانه خانوار در
ایران به شکل زیر است:
درآمد

هزینه

۵۹۱۱

۹۰۱۹

خانوار روستایی۲ ۱۰ :

۲۶۱۱

خانوار شهری:

٪11/18
نر
بیکاری در
ایران

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون۱۳ ۸ ،
* اعداد بر حسب میلیون تومان است.
* در معیار بینالمللی خانوار شامل افرادی است که در امرار معاش و خوراک اصلی
روزانه شریک و سهیم هستند.

مسکن ،آب و برق
خوراکی و آشامیدنی

بیشترین هزینه:
...

درصد آقایان باسواد:

اشتغال مردم ایران
نتترم مشتتارکت اقتصتتادی در ایتتران ۴1 ،درصتتد بتترآورد شتتده
استت کووه در ایون میووان سووهم اشوتغال بووانوان حوودود ۱4/1
درصد و سهم آقایان  67/9درصد میباشد (مرکز آمار ایران ،بهار .)99

ویژگیهای جمعیتشناسی مردم ایران

از  ۶درصتتتتد متتتتردم
در ایووووران بتتتتی
سواد خواندن و نوشتن دارنتد و ایون
شاخص از دهه  ۰بوه بعود بوه شوکل
قابووووول مالحظوووووهای افوووووزایش داشوووووته
است.

شهرنشین و  ۲۵درصد روستانشین هستند

(دیتا ریپورتال،

.)۲ ۲

کمترین هزینه:
جداول آماری بانک مرکزی۱۳ ۰ ،

دخانیات
تحصیل

٪ 1/7

تفریح مردم ایران
سهم هزینههای تفریحی و امور فرهنگی از بودجه
خانوار ایرانی در سال  ۱۱۰ ، ۰درصد بوده است و
متوسط هزینه برای رستوران و هتل ،تنها  ۲درصد!
(جداول آماری بانک مرکزی)۱۳ ۰ ،

سهم
تفریح

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

کشورایران

نرم تورم

نوور تووورم سوواالنه در آذر  99عووددی معووادل  ۳ ۱۵درصوود را
نشووان میدهوود و ایوون عوودد نسووبت بووه همووین شوواخص در
ماه قبل ،افزایش  ۱۱۵واحد درصدی داشته اسوت (مرکوز آموار ایوران،
دیماه .)99

٪142

در ایوون میووان بخووش خوودمات در سووالهای اخیوور بیشووترین
سهم را در ارزش افزوده اقتصاد ایران داشته است.
در سال  96سهم این بخش در کل اقتصاد و  GDPمعوادل
 56/2و در سال  ۰معادل  ۵۵درصد بوده است که نشان
از نیمتتی از ارزش افتتزوده در ختتدمات خلووق
میدهوود بتتی
شده است (آمار ساالنه به استناد بانک مرکزی).

صفحه 14

ضریب نفوذ

تولید ناخالص ملی
بنا بر گزارش بانک مرکوزی و بور اسواس دادههوای حاصول از
منوووووابع آمووووواری و برآوردهوووووای مقووووودماتی انجوووووام شوووووده در
خصوون توليود ناخوالص داخلی كشور ،نتايج اوليوه نشوان
دهنوووووده آن اسوووووت كوووووه در سوووووال  ،1398توليووووود ناخوووووالص
داخلووووی بووووه قيمووووت پايووووه (و بووووه قيمتهوووای ثابوووت سوووال
 )1390از  6564/۰هووووزار ميليووووارد ريووووال در سووووال  1397بووووه
 6137/۳هووزار ميليوووارد ريوووال در سوووال  1398كوواهش يافتووه
اسوووت .نتوووايج مقووودمات حاصووول از بررسوووی رونووود تحووووالت
ارزش افووزوده فعاليتهووای اقتصووادی حوواكی از بوورآورد رشوود
اقتصادی منفی  ۶۱۵درصدی برای سال  1398میباشد.

سهم هر یک از ابزارهای پذیرش
از تعداد تراکن

خطوط تلفن همراه

اینترنت

٪94
شبکههای اجتماعی

٪57

سهم تعدادی تراکن

های خرید اینترنتی

از طریق درگاه پرداخت اینترنتی

٪4

مبلغ هر خرید الکترونیکی
بهطور میانگین

۲۷۹

هزار تومان

اینترنتی

٪5/66
موبایلی

٪4/02
فروشگاهی

٪90/32

نرم کاربران اینترنتی

به عنوان خریداران
الکترونیکی بالقوه

٪89

شیوع ویروس کرونا در
4
اسفند  98موجب افزای
درصدی در تعداد
تراکن های خرید اینترنتی و
رشد  236درصدی در مبلغ
این تراکن ها نسبت به بازه
زمانی مشابه در سال 97
شده است.

گزارش ساالنه تجارت الکترونیکی  ۱۳ ۸ -و گزارش اقتصادی شاپرک  -شماره ۶۵
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زندگی مدرن
مردم ایران

امووا در ایوون سووالهای اخیوور ،سووبک زنوودگی مووردم
ایووران بووا نوور نفوووذ  94درصوودی اینترنووت و ارائووه
انووواع محصوووالت و خوودمات جدیوود بووه سوورعت در
حال تغییر است.
بوووا یوووک نگووواه بوووه آموووار و ارقوووام خریووود اینترنتوووی و
فعالیتهای مجازی میتوان تفاوت محسوسی را
در نحوه خرید ،رفت و آمود ،هزینوهکرد ،پرداخوت
و سایر امور زندگی مشاهده نمود.
شاید  10سال پیش ،حتی تصور اینکه بوا موبایول
پوووول خووورد تاکسوووی را بووودهیم ،تاکسوووی اینترنتوووی
بگیریم ،پیراهن و کفش مهموانی هفتوه آینوده را
بخوووووریم یوووووا اینترنتوووووی سوووووفارش کیوووووک و قهووووووه
عصوووورانه ،نووووان سوووونگک و سووووبزی خوووووردن تووووازه
بوودهیم هووم برایمووان سووخت بووود؛ و طبیعتووا ً ایوون
پایان ماجرا نخواهود بوود و هور روز ،هور مواه و هور
سال شاهد تحوالت بیشتری خواهیم بود و این
تحوووالت حکایووت از تغییوور در نیازهووا ،تمووایالت و
حتی آرزوهای مردم دارد.
صفحه 15

33

لوازم خانه و آشپزخانه

دارای بیشترین حجم فروش
اینترنتی (بر حسب تعداد)

٪

دانلود و
افزای
بروزرسانی

کاالی دیجیتال

در سال ۸

دارای بیشترین حجم
فروش اینترنتی (بر حسب
ارزش ریالی)

مردم ایران

اپلیکیشن پرداخت

بیشترین اپلیکیشن
مورداستفاده در حوزه مالی

چه میخرند
و

چه دانلود
میکنند؟

موبایل ،هدفون و
هندزفری

کاالهای پر جستجو برای
مقایسه و خرید

بازیهای استراتژیک
بیشترین بازی
دانلودشده

اپلیکیشنهای
حوزه دارو و درمان

بیشترین اپلیکیشنهای
دانلودشده

دیجیکاال  1398 -و کافه بازار  ،1399 -ایلیا 1399 -

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

%59.4

%56.2

چند ویژگی
شخصیتی که ما از
شما پرسیدیم!
یوووک بخوووش از سوووواالت پرسشووونامه مطالعوووه حاضووور
(بوووووورای اطالعووووووات بیشووووووتر دربوووووواره روش تحقیووووووق و
پرسشنامه به فصول روش تحقیوق مراجعوه شوود) بوه
شناسووووایی ویژگیهووووای شخصوووویتی و سووووبک زنوووودگی
مردم جامعه میپردازد.
در تصویر ،برخی نتایج حاصل از این بخش مشاهده
میشود و از آنجاییکوه نمونوه موردمطالعوه بوا تخموین
خووووبی ،مبوووین جامعوووه ایوووران اسوووت ،میتووووان نتوووایج
روبهرو را نمایانگر ویژگیهای جامعه ایران دانست.

%33.6

%30.9

فقط موضوعات
مهم

نیستم

%9.7

%9.7
خیلی

چقدر اهل برنامهریزی هستی؟

گاهی

نیستم

خیلی
ریسکپذیرم

گاهی ممکنه

استرسی هستی؟

%60.8

%36.3

%26.3

%52.4

%11.3
خیلی زیاد

خوشم نمیاد

پیگیر شبکههای اجتماعی هستی؟

خیلی

%37.3

%2

%6
در اوقات فراغت

به هیچ وجه

اهل ریسک هستی؟

%67.8

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،
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%24.4

%10.2
همیشه

%65.9

گاهی

نیستم

اهل بازی موبایلی هستی؟

پول نقد

اینترنتی و موبایل کارت بانکی

بیشتر با چی پرداخت میکنی؟

خدمات مالی
این روزها

ابزار معامالت

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

سامانه
نرمافزاری
سامانه
تحت وب
نرمافزار
موبایلی

مشاوره سرمایهگذاری
مستقیم خارجی
مشاوره
استراتژی

در حال حاضر ،چه

مشاوره تأمین مالی پروکهها و
مشارکت عمومی-خصوصی

خدمات مالی

سامانههای تحلیل
بنیادی بورس

خدمات مالی در مطالعوه حاضور شوامل تموامی خودمات
در حووووووال ارائووووووه در کشووووووور در حوزههووووووای بانکووووووداری،
سرمایهگذاری ،بیمه و خدمات مالی شرکتی است.
بازار خدمات مالی یکی از بازارهایی است که نوآوریها
در آن بوووووه شووووودت بوووووه سوووووه عامووووول نیتتتتتاز مشتتتتتتریان،
پیشتترفتهای تکنولوکیتتک و قتتوانین وابسووته اس وت و
عوووودم هموووواهنگی و سووووازگاری میووووان ایوووون سووووه عاموووول،
موجب پیچیودگی و عودم اطمینوان روزافوزون ایون بوازار
است.
در ادامه تصویری از دسوتهبندی ایلیوا از خودمات موالی
فعلی در بازار ایران را مشاهده میکنید.
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پردازش
اطالعات مالی

سبد سهام
پیشنهادی

تأمین مالی

بازوی اجرایی تأمین سرمایه

مشاوره
اختصاصی

گزارش تحلیلی فارسی و
انگلیسی بازار

مشاوره معامالت

وبسایت مشاورهای
تحلیلی کارگزاران

رتبهبندی
اعتباری

اطالعرسانی
رویداد/کالس/
کارگاه

پلتفرم آموزشی

آموزش/آگاهی

در ایران ارائه میشود؟

صنعت خدمات موالی در واقوع صونعتی اسوت کوه بورای
تسهیل جریان وجوه و مدیریت ریسک ،تقسیم خطر
و کاهش ریسک ،خدماتی را ارائه میدهد.

مشاوره تأمین
مالی شرکتی

سرمایهگذاری
سپردههای طرحدار

سرمایهگذاری

سوورمایهگذاری عبووارت اسووت از تبوودیل وجوووه مووالی بووه یووک یووا چنوود نوووع
دارایی که بوا هودف رشود و توسوعه سورمایه و بهرهمنودی از منوافع آن در
آینده صورت میگیرد .هر چند سرمایهگذاری میتواند اهداف دیگری از
قبیل حفظ ارزش پول و کاهش ریسوک در انوواع فعالیتهوای اقتصوادی
همچون کسبوکار را نیز دنبال کند.
سوورمایهگذاری بوور حسووب موضوووع بووه دو دسووته واقعووی و مووالی تقسوویم
میشووود .دسووته واقعووی نوووعی اسووت کووه فوورد در ازای پرداخووت مبلغووی،
نوعی دارایی واقعی مانند ملوک بوه دسوت مویآورد .در دسوته موالی ،فورد
در ازای پرداخت مبلغی ،نوعی دارایی مالی کسوب میکنود کوه نتیجوه آن
معمووال ً جریوانی از وجووه نقوود اسوت .سورمایهگذاری در اوراق بهوادار م وول
سهام عادی یوا اوراق مشوارکت کوه فورد در ازای پرداخوت پوول ،جریوانی از
وجووووه نقوووود را بوووه شووووکل سوووود دریافووووت میکنووود ،سوووورمایهگذاری مووووالی
محسوب میشود.
ریسوووک ،بوووازده و افوووق مووووردنظر از اصووولیترین معیارهوووای انتخووواب نووووع
سرمایهگذاری است.

سپرده
سرمایهگذاری ارزی

درهم

قابل انتقال

یورو

دالر

بانکداری
اطالعات
وثایق

انواع وام

اعتبارسنجی

لیزینگ
خدمات
مراکز
معرفیو تسهیالت
وام ،ضامن
سرمایهگذار (وام)

رتبهبندی
اعتباری

درگاه
پرداخت
پرداخت
هاست و
سرور و
دامین

انتقال
وجه

پرداخت رنکینگ و
تبلیغات

کیف پول
ارزی

سیستم پرداختی
جذب و حفظ مشتری

افتتاح
حساب
بینالمللی

سیستم
بازگشت پول

پرداخت بینالمللی
پرداخت
مسافرتی
خرید از
فروشگاههای
اینترنتی

وفادارسازی
باشگاه
مشتریان

سیستم
هدیهپرداز

موبایل

پرداخت در
شبکههای
اجتماعی

واسط

درگاه پرداخت
اینترنتی/آنالین
تسهیم وجوه

پایانه
فروش

درگاه پرداخت
اشتراکی
درگاه پرداخت
شخصی و کارت
خوان مجازی

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟
بیمه شخص ثالث

در ایران نیز در بازار سرمایه  3دسته کلی خدمات در حوزه سرمایهگذاری ارائه میشود .خدمات مرتبط بوا مودیریت سورمایه و ثوروت کوه در آن
انواع خدمات مورتبط بوه معوامالت بوورس و سوهام و ابزارهوا و صوندوقها ارائوه میشوود .دسوته دوم خودمات مورتبط بوه تخصویص سورمایه بورای
تأمین مالی کسبوکارها و همچنین تخصیص اعتبار برای سرمایهگذاری در بوازار سورمایه اسوت .دسوتهبندی آخور نیوز شوامل خودمات مشواوره،
تحلیل و آموزش در این زمینه است.
در نقشه صفحه قبل بخش خدمات در حال ارائه در حوزه سرمایهگذاری در ایران در  ۹۱جزء خدمت تا سطح سوم ترسیم شده است.

بیمه اتومبیل
بیمه بدنه
مراکز
صنعتی

واحد
مسکونی

هواپیما

کارفرما

شترمرغ ،زالو
و ...

بیمه پول

مدیران
تولید
کنندگان

بیمه خاص

وجوه و مسکوکات
در صندوق
وجوه و مسکوکات
در راه
اتباع
خارجی

مسافرین
عازم به خارج

بیمه درمان
گروهی

تکمیلی

انفرادی
قیمتدهی
پرداخت اقساط

طرح
شرایط
طرحها و خاص تخفیف
ویژه
تسهیالت
خدمات
جشنواره باشگاه
و عیدانه مشتریان

بیمه

خدمات
شرکتی

خدمات
الکترونیک

استعالم بیمه

امور نمایندگی
و نمایندگان

رسیدگی به شکایات و
پیگیری خسارات

سامانه
امکان استفاده
الکترونیک
درمان بیمهگذاران غیرایرانی

بانکداری
بر اساس الزام بانک مرکزی ،مقرر شده است تا بانکها مشتریان خود را بر اساس معیارهایی طبقهبندی کرده و خدمات خود را متناسوب بوا
طبقه مشتریان ارائه کنند که یکی از این دستهبندیها بانکداری خرد و بانکداری تجاری است.
بانکداری خرد ارائه مستقیم خدمات از سوی بانک به اشخان بوده است که از آن به عنوان بانکداری مصرفکننده نیز یاد میشود که چهوره
اصلی بانکداری عمومی است.
همچنین یکوی از مفواهیم موورد توجوه بانکهوای پیشورو بانکوداری شورکتی اسوت کوه ایون بخوش از مودل بانکوداری جوامع ،مشوتریان حقووقی را
شامل میشوود و هودف نهوایی آن ایون اسوت کوه مشوتری هموه خودمات موالی موورد نیواز خوود را از طریوق بانوک دریافوت کنود کوه ضومن کواهش
هزینههای عملیاتی باعث افزایش بلندمدت بهرهوری بانک و مشتریان نیز خواهد شد.
در نقشه روبهرو نیز دستهبندی خدمات درحال ارائه در حوزه بانکداری در کشور ترسیم شده اسوت .ایون خودمات در  ۰دسوته اصولی خودمات
سپرده ،خدمات اعتبار و چک ،خدمات کوارت ،خودمات ارزی ،پرداخوت ،مودیریت موالی شخصوی و بانکوداری شورکتی دسوتهبندی میشووند و بوا
بررسی صورت گرفته در  3سطح شامل  ۶جزء خدمت در حال ارائه هستند.

تهیه گزارشات
کاال و بهای تمام
شده

نرمافزار
حسابداری و
انبارگردانی
صندوق
حسابرسی مدیریت و
اجرا و کنترلهای
داخلی

بانکداری

بیمه
تنریم تخصصی
لوایح دفاعیه

خدمات مالیاتی
گزارش مالیاتی

سندرسی و اصالح و
بستن حسابها
تهیه اظهارنامه
مالیاتی

برنامهریزی
مالی و
پیشنهاد
کارت
اعتباری

بیمه ،از طریق پولهایی که افراد و موجودیتها برای خریود بیمهناموه میپردازنود ،اشخاصوی را کوه متحمول لطموه ،زیوان یوا حادثوه ناخواسوتهای
شدهاند قادر میسازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبوران کننود و از ایون طریوق افوراد را در پرداخوت خسوارت یکودیگر شوریک میسوازد .بوه
بیان دیگر هموه آنهوایی کوه خوود را بیموه موی کننود بوا مشوارکت در سورمایهای کوه متعلوق بوه هموه خریوداران بیموه اسوت ،در جبوران خسوارت و
زیانهای هر یک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم میشوند.
در ایران خدمات در حال ارائه در حوزه بیمه ،شامل فروش بیمه به اشخان حقیقی و حقوقی و خدمات بیمه است 12 .نوع کلی بیمه در کنوار
 ۱۹نووع خوودمت در حووال حاضوور در ایووران در حووال ارائوه اسووت .بووازیگران نو هووور در ایوون حوووزه نیوز در حووال حاضوور عموودتا ً بووه مقایسووه و پیشوونهاد
خدمات ارائهدهندگان بیمه مناسب و فروش بیمه به صورت آنالین میپردازند.

خدمات شرکتی
حساب
کاربری
ابری
کارت
امتیازی

خانواده

حساب
کاربری
اشتراکی

در دنیای اموروز گسوترش فعالیتهوای اقتصوادی و موالی در داخول کشوور و در عرصوهی بینالمللوی ،موجوب ارائوه خودماتی همچوون برونسوپاری
خدمات حسابرسی ،حسابداری و امور مالیاتی و مشاوره و راهنمایی در این حووزه شوده اسوت .همچنوین مکوانیزه کوردن ایون دسوته از خودمات
نیز توسط دسته دیگری از بازیگران در حال عرضه است ۲۳ .جزء خدمت شرکتی در دستهبندی مفروض درنظر گرفته شده است.
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مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟
بازیگران
حوزه
پرداخت

بازیگران
انتقال پول
بینالمللی

دستهبندی

بازیگران
خدمات مالی

بازیگران
مدیریت مالی
شخصی

بازیگران
تأمینمالی
جمعی و وامدهی

بازیگران
مدیریت
ثروت

بازیگران
بیمه

بانکداری

بازیگران
بانکی و
رگوالتوری
صندوق
سرمایهگذاری

بازیگران
خدمات
رمزارز
بانک
مرکزی

در ایران چگونه
است؟

معاونت
علمی و
فناوری

بازیگران کلیدی بوازار خودمات موالی ایوران در یوک
نگوواه توسووط ایلیووا بووه شووکل مقابوول ترسوویم شووده
است؛ در این دستهبندی به بوازیگران کالسویک،
نو هور و نهادهای مربوطه اشاره شده است.
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بیمه
مرکزی

صندوق
نوآوری و
شکوفایی

وزارت
ارتباطات و
فناوری
اطالعات

سازمان
بورس
اوراق
بهادار
وزارت امور
اقتصاد و
دارایی

شاپرک

مجلس
شورای
اسالمی

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا،
1399

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

خدمات سپرده

خدمات کارت

خدمات
اعتبار و چک

خدمات چک

خدمات ارزی

پرداخت

مدیریت
مالی شخصی

آموزش
/آگاهی

خدمات احراز هویت و استعالم

سپرده سرمایهگذاری ارزی

اوراق گواهی سپرده

سپرده طرحدار

سپرده بلندمدت

سپرده کوتاه مدت

حساب قرضالحسنه پسانداز

حساب جاری

کارت اعتباری مجازی

کارت امتیازی/تخفیف

VIP

خانواده

هدیه/بن کارت

عابر کارت

اعتبارات اسنادی

خرید اعتباری

خدمات تسهیالت (وام)

اعتبارسنجی

رمز ارز

افتتاح حساب بانکی بینالمللی

کیف پول ارزی

درگاه پرداخت

درخواست و انتقال وجه

ویزا کارت مجازی

پرداخت بینالمللی

وفادارسازی

موبایل

اینترنتی/آنالین

پایانه فروش

گزارش گردش حساب

برنامهریزی مالی شخصی

بررسی و مقایسه خدمات مالی بانکی

پادکست دان
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مالی

بانکها و دیگر بازیگران کالسیک

بازیگران نوظهور و فینتکها

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

چه کسانی

چه خدماتی (در حوزه بانکداری) ارائه میدهند؟

خدمات بانکداری در حال ارائه در بازار ایران در یک نما به شکل باال ترسیم شده است و با یوک مقایسوه سوریع میوان دو دسوته ارائهدهنوده ایون خودمات یعنوی بوازیگران کالسویک و
پررنگی در ارائه خدمات امروز ما ایفا مینمایند.
فینتکها ،اینطور به نظر میرسد که بازیگران نو هور و فینتکها نق

بازیگران کالسیک

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

کارگزاری
سهام
مدیریت
سرمایه

چه
کسانی

چه خدماتی

(در حوزه بورس و

سرمایهگذاری) ارائه
میدهند؟

خوووودمات سوووورمایهگذاری در حووووال ارائووووه در
بوووازار ایوووران نیوووز بوووه شوووکل روبوووهرو بووووده و
اینطور به نظر میرسد کوه میوان دو دسوته
ارائهدهنووده ایوون خوودمات یعنووی بووازیگران
کالسوووووویک و بووووووازیگران نو هووووووور ،امووووووروزه
بوووووازیگران نو هوووووور و ولثتکهوووووا نقوووووش
قابلتوجهی در ارائه خودمات در ایون حووزه
ایفا مینمایند.

سبدگردانی

شرکت
سرمایهگذاری

تأمین
سرمایه

شرکت
پردازش
اطالعات مالی

مشاوره
سرمایهگذاری

بتتتتتتتتتتتازیگران
نوظهتتتتتتتتتور و
ولثتکها

صندوقها
ختتتتتتتتتتتتتدمات
معامالتی

سبدگردانی اختصاصی

تصتتتتتتتمیمگیری
معمالتی

الگوریتم و تکنولوکی معامالتی
تحلیل برمبنای نرر تحلیلگران بورس

خدمات رمزارز

تخصتتتتتتتتتیص
سرمایه

سرمایهگذاری
اعتباری

وام یا بسته اعتباری معامالت سهام

سرمایهگذاری
تأمین مالی

مشاوره
و تحلیل
سرمایهگذاری

تأمین مالی شرکتی
جمعسپاری

مشاوره
معامالت

وبسایت و سامانهها
سبد سهام پیشنهادی
مشاوره اختصاصی

مشاوره تتأمین
مالی شرکتی

مشاوره معامالت
مشاوره استراتژی
مشاوره تأمین مالی پروکه و مشارکت
مشاوره سرمایهگذاری مستقیم خارجی

پردازش
اطالعات مالی
آموزش و
آگاهی

پلتفرم
رویداد/کالس/کارگاه
اطالعرسانی

صفحه 22

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتازیگران
کالسیک بیمه

بازیگران
نوظهور و
اینشورتکها

انواع بیمه
خدمات

فروش آنالین
خدمات الکترونیک
طرحها و تسهیالت
مقایسه و پیشنهاد خدمات ارائهدهندگان بیمه
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

چه کسانی
چه خدماتی
ارائه میدهند؟

(در حوزه بیمه)

خووووودمات بیموووووه در حوووووال ارائوووووه در بوووووازار ایوووووران نیوووووز
بدینصوووووورت بووووووده و عالوهبووووور بوووووازیگران کالسووووویک،
بازیگران نو هور و اینشورتکها نیز پا به میودان ارائوه
این دست خدمات گذاشتهاند ،هرچند هنووز از منظور
ماهیوووت خوووودمات فاصووووله قابوووول توووووجهی بووووا بووووازیگران
کالسیک دارند.

صفحه 23

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

چه کسانی
چه خدماتی

(در حوزه خدمات شرکتی) ارائه
میدهند؟
خووودمات شووورکتی در حوووال ارائوووه در بوووازار ایوووران نیوووز بوووه
شکل زیر است و اینطور به نظور میرسود کوه بوازیگران
نو هوووور ایووون حووووزه هنووووز نتوانسوووتهاند سوووهم قابووول
توجهی از این بازار را از آن خود کنند.

موسسات
حسابرسی/
حسابداری

ثبت شرکت

بازیگران نوظهور
و سایر بازیگران

خدمات حسابرسی
خدمات حسابداری و مدیریت مالی (شامل نرمافزار صندوق و حسابداری)
خدمات مالیاتی
خدمات ثبتی و مشاوره حقوقی
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

صفحه 24

اما رفتار مالی
مردم ایران

ما،

چک کردن
مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

پسانداز کردن

پاداش گرفتن

حساب کتاب کردن

پرداخت کردن

ارزش دادن

کسب درآمد کردن

خرج کردن

سرمایهگذاری کردن
هدیه گرفتن

استفاده کردن

هزینه کردن

برنامهریزی کردن

پول

چه نقشی
در زندگی ما ایفا
می کند؟

در گامهای آغازین این مطالعه ،به برگوزاری چنود
فوکووووس گووورو (گوووروه کوووانونی) بووورای شناسوووایی
رفتارهووای مووالی پایووهای افووراد نسووبت بووه پووول در
ایران اقدام شد.
اطالعوووات احصاءشوووده عمووودتا ً در  4دسوووته رفتوووار
موووالی متموووایز پیشبینیشوووده نسوووبت بوووه پوووول
یعنی مودیریت ،رصود ،کسوب و خورج کوردن جوای
میگرفووووت .امووووا در خووووالل جلسووووات ،رفتووووار مووووالی
دیگری شناسایی شد .این رفتار 5اُم در واقوع بوه
اعتبوووار بخشووویدن و ارزش دادن بوووه شخصووویت و
جایگووواه اجتموووواعی افووووراد برمبنووووای میووووزان پووووول و
سرمایه در دست اشاره میکند.
صفحه 26

موجودی گرفتن

مراقب بودن

مشاهده کردن

قدرت دادن

دریافت کردن

جمع کردن

خرید کردن

مدیریت کردن

ایوون رفتووار مووالی بووه اتخوواذ تصوومیماتی در زمینووه سوورمایهگذاری و پسانووداز
اشاره دارد.

رصد کردن

در این رفتوار ،اقودام غالوب بررسوی و تحوت کنتورل قورار دادن تراکنشهوای
مالی است.

کسب کردن

کسب کردن پول در واقع انواع اشکال دریافوت آن بوه شوکل درآمود ،هدیوه
و  ...است.

خرج کردن

هزینه کردن پول برای انواع مصارف گوناگون یکی از مهمتورین رفتوار موالی
است.

اعتبار بخشیدن
رفتار مالی اعتبوار بخشویدن شوامل اسوتفاده از پوول بوه عنووان ابوزاری بورای
ارزش و قدرت دادن به شخصیت افراد در نظر گرفته میشود.
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

شناسایی

الگوهای تکرارشونده
در رفتار مالی مردم ایران
ایده اصلی شکلگیری ایون گوزارش بور پایوه در نظور گورفتن ابعواد مختلوف شخصویتی و رفتواری مخواطبین خودمات موالی بورای
توسعه خدمات مؤثرتر در این حوزه است.

در فرآیند طراحی پرسشنامه مذکور با مرور ادبیات موضوع ،عوامل اثرگذار بر رفتار مالی افراد کمابیش شناسایی شد .این عوامول شوامل موضووعاتی متنووع بوود؛ همچوون میوزان سوازگاری
فرد با تکنولو ی ،سطح اعتماد او به ارائهدهندگان خودمات ،میوزان و نووع وفواداری ،احسواس امنیوت ،اعتمواد بوه نفوس در مسوائل موالی یوا بوه تعبیوری دانوش ایون حووزه ،تمایول بوه کنتورل
اوضاع (در مقابل راحتی با عدمقطعیت) ،دورنگری (در مقابل حالنگری) یا به تعبیری برنامهریزی بلند یا کوتاه مدت ،میزان فعالیتهای مالی و نهایتا ً احساسات مختلفی که افوراد حوین
فعالیتهای مختلف تجربه میکنند.
در نظر گورفتن ایون عوامول در کنوار رفتارهوای موالی پایوهای ،منجور بوه طراحوی پرسشونامهای شود توا بوا جموعآوری دادههوای حاصول از نقطوه نظورات  780پاسوخدهنده و خوشوهبندی و تحلیول
دادهها (براساس الگوریتمهای دادهکاوی) در  4گروه به تصویری از الگوهای تکرارشونده رفتاری موالی در جامعوه ایوران (چهوار گوروه رفتوار موالی) دسوت یوابیم (بورای اطالعوات بیشوتر دربواره
روش تحقیق و پرسشنامه به فصل روش تحقیق مراجعه شود).

صفحه 27

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

گروههای
رفتار مالی
مردم ایران

کمالطلبان

معتمدان

در جستجوی پیشرفت

در صلح با خویش و دنیا

بوووور اسوووواس یافتووووههای مطالعووووه حاضوووور،
میتوان  4الگوی تکرارشونده و برجسته
در رفتووار موووالی موووردم ایووران (چهوووار گوووروه
رفتار مالی) مشاهده نمود.
در ادامه به توصیف ویژگیهای هور الگوو
پرداخته میشود.

دنبالهروها
دنبالهرو روندهای جامعه

صفحه 28

تالشگران
همیشه در تالش برای پرکردن خألها
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

کمالطلبان

چه کسانی هستند؟
این گروه از مردم جامعه را افرادی تشکیل میدهند که پیگیر و عالقهمند مسائل مالی هستند.
تقریبا ً هور روز داراییهوا و فعالیتهوای موالی خوود را رصود و بررسوی کورده ،اخبوار ایون حووزه را دنبوال میکننود ،بوه تحلیول شورایط
میپردازند و با اعتماد به نظر و تحلیل خود تصمیمگیری میکنند.
سووبد سوورمایهگذاری جووذاب از نظوور آنهووا سووبدی متنوووع از داراییهووای مختلووف اسووت .همچنووین ایوون گووروه ریسووکپذیر بوووده و
دوست دارند همواره در زندگی پیشرفت همه جانبه را تجربه کنند.

رفتارهای غالب مالی








او تقریبا ً هر روز داراییهایش را رصد میکند.
او از طریق شبکههای اجتماعی از خدمات جدید مالی مطلع میشود.
او تقریبا ً هر روز حساب و کتاب هزینه و درآمد خود را انجام میدهد.
او نهایتا ً تنها به تحلیل و نظر خودش برای سرمایهگذاری اتکا میکند.
در سرمایهگذاری ،داشتن سبد متنوعی از گزینهها برایش جذابیت دارد.
ترجیح میدهد کنترل امور مالی خویش را به طور کامل در دست داشته باشد.
گزینههای سرمایهگذاری با ریسک باال را میپسندد و یا امتحان میکند.

رفتارهای پایهای مالی
مدیریت کردن

صفحه 29

رصد کردن

بیشتر آقا

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

معتمدان

چه کسانی هستند؟
معتمدان گروهی از مردم جامعه ایران هستند که اغلب اجتماعی بوده و آگاهی آنهوا از مسوائل روز و پایوه تصمیمگیریشوان
در جمعهای دوستانه و همکارانشان رقم میخورد .آنها عموما ً مورد اعتماد اطرافیان خود هستند.
نگرش این گروه از جامعه نسبت به پول به صورت ابزاری برای خلق آسایش خود و اطرافیوان بووده و ایون گوروه کمتور از سوایر
گروهها از پول به عنوان ابزاری برای اعتبار بخشیدن به خود یا اشخان یاد میکنند.
همچنین رویکرد و عادت پسانداز سنتی در این گروه جا افتادهتر از موضوع سرمایهگذاری است.

رفتارهای غالب مالی





او به گفته دوستان و همکارانش خدمات مالی جدید را تجربه میکند.
معموال ً برای سرمایهگذاری از اطرافیان و دوستانش مشورت میگیرد.
پول را نشانه اعتبار و شخصیت نمیداند.
به دیگران در سختیها و مشکالت مالی کمک میکند.

رفتارهای پایهای مالی
کسب کردن

صفحه 30

مدیریت کردن

بیشتر آقا

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

دنبالهروها

چه کسانی هستند؟

گووروه دنبالووهروها اغلووب بووه گروهووی از مووردم جامعووه اشوواره دارد کووه سووبک زنوودگی آنهووا بیشووتر معطوووف بووه فضووای مجووازی و
شبکههای اجتماعی و پیروی از روندهای آن است .این گروه عمده اطالعات خود را از منابع خبری این چنینی بوه دسوت آورده
و بر همین اساس نیز تصمیم گرفته و اقدام میکنند.
همچنین این گروه ویژگی ریسکگریزی را بروز داده و خیلی اهل برنامهریزی برای زندگی و امور مالی خود نیستند.

رفتارهای غالب مالی





شبکههای اجتماعی و شبکههای تلویزیونی مسیر اصلی آگاهی او از خدمات مالی جدید است.
او تقریبا ً هر روز پول خود را برای امور گوناگون هزینه میکند.
او بیش از سایر گروههای جامعه پول را نشانه اعتبار میداند.
تالش میکند تا با پول نه چندان زیاد خود ،لحظات لذتبخشی را تجربه کند.

رفتارهای پایهای مالی
اعتبار بخشیدن

31 31
صفحه
صفحه

خرج کردن

بیشتر خانم

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

تالشگران

چه کسانی هستند؟
تالشگران را آن دسته از جامعه تشکیل میدهند که پسانداز زیوادی بورای سورمایهگذاری ندارنود و معمووال ً خرجشوان مسواوی
یا بیشتر از دخلشان است .طبیعیست که این گروه که همواره در تالش برای کسب درآمد هستند و وقوت آزاد کموی دارنود،
ویژگیهای بیعالقگی و عدم پیگیری مسائل و خدمات مالی را از خود بروز میدهند.

رفتارهای غالب مالی






او معموال ً به رصد و چک کردن دارایی و فعالیتهای مالی خود نمیپردازد.
تنها وقتی که مجبور باشد از خدمات مالی جدید استفاده میکند.
عموما ً مخارجش برابر یا بیشتر از درآمدش است.
او اغلب پیگیر تخفیفها و پروموشنها نیست چون پول اضافه یا آگاهی از آنها ندارد.
تصمیمگیریهای شخصی مالیاش را بدون دنبال کردن روندها و اطالعات مناسب مالی ،اتخاذ میکند.

رفتارهای پایهای مالی
خرج کردن

صفحه 32

کسب کردن

بیشتر خانم

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

گروههای

دوراندیشی/
آیندهنگری

رفتار مالی

کمالطلبان

جامعه ایران در

یک نما
است؟

چگونه

براساس تحلیل دادههای مربو به هور یوک از
 4الگوی رفتار مالی تکرارشونده ،اگر بخوواهیم
دو ویژگوووووی کلیووووودی را در موووووورد ایووووون گروههوووووا
تبیووین کنوویم بووه دو مووورد «میووزان اعتموواد بووه
خووویش یووا اطرافیووان» و «میووزان آیندهاندیشووی
یا زندگی در حال» میرسیم.

صفحه 33

معتمدان
جامعه
ایران

اعتماد به
خوی

تالشگران

اعتماد به
حلقه اطرافیان

دنبالهروها

زندگی در حال

خدمات مالی موجود
بر چه گروهی از

مردم

تمرکز دارند؟

هر گروه از مردم ایران از چه خدماتی
خدمات سپرده

خدمات کارت

خدمات
اعتبار و چک

خدمات چک

خدمات ارزی

پرداخت

مدیریت
مالی شخصی

آموزش
/آگاهی

خدمات احراز هویت و استعالم

سپرده سرمایهگذاری ارزی

اوراق گواهی سپرده

سپرده طرحدار

سپرده بلندمدت

سپرده کوتاه مدت

حساب قرضالحسنه پسانداز

حساب جاری

کارت اعتباری مجازی

کارت امتیازی/تخفیف

VIP

خانواده

هدیه/بن کارت

عابر کارت

اعتبارات اسنادی

خرید اعتباری

خدمات تسهیالت

اعتبارسنجی

رمز ارز

افتتاح حساب بانکی بینالمللی

کیف پول ارزی

درگاه پرداخت

درخواست و انتقال وجه

ویزا کارت مجازی

پرداخت بینالمللی

وفادارسازی

موبایل

اینترنتی/آنالین

پایانه فروش

گزارش گردش حساب

برنامهریزی مالی شخصی

بررسی و مقایسه خدمات مالی بانکی

پادکست دان

مالی

صفحه 35

در حوزه بانکداری

استفاده

میکنند؟
مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

مدیریت
سرمایه

صندوقها
ختتتتتتتتتتتتتدمات
معامالتی

سبدگردانی اختصاصی

تصتتتتتتتمیمگیری
معمالتی

الگوریتم و تکنولوکی معامالتی
تحلیل برمبنای نرر تحلیلگران بورس

خدمات رمزارز

هر گروه از مردم
ایران از
چه خدماتی

تخصتتتتتتتتتیص
سرمایه

سرمایهگذاری
اعتباری
سرمایهگذاری
تأمین مالی

مشاوره
و تحلیل
سرمایهگذاری

تأمین مالی شرکتی
جمعسپاری

مشاوره
معامالت

در حوزه بورس و سرمایهگذاری

استفاده
میکنند؟

وام یا بسته اعتباری معامالت سهام

وبسایت و سامانهها
سبد سهام پیشنهادی
مشاوره اختصاصی

مشاوره تتأمین
مالی شرکتی

مشاوره معامالت
مشاوره استراتژی
مشاوره تأمین مالی پروکه و مشارکت
مشاوره سرمایهگذاری مستقیم خارجی

پردازش
اطالعات مالی
آموزش و
آگاهی

پلتفرم
رویداد/کالس/کارگاه
اطالعرسانی

صفحه 36

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

انواع بیمه
خدمات

فروش آنالین
خدمات الکترونیک
طرحها و تسهیالت
مقایسه و پیشنهاد خدمات ارائهدهندگان بیمه
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

هر گروه از مردم ایران
از چه خدماتی در حوزه بیمه

استفاده
صفحه 37

میکنند؟

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

خدمات حسابرسی
خدمات حسابداری و مدیریت مالی (شامل نرمافزار صندوق و حسابداری)
خدمات مالیاتی
خدمات ثبتی و مشاوره حقوقی
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

هر گروه از مردم ایران
از چه خدماتی در حوزه خدمات شرکتی
استفاده میکنند؟
صفحه 38

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

ارائهدهندگان
خدمات مالی

در ایران تا چه
میزان به گروههای
مختلف جامعه
خدمات ارائه
میدهند؟

سازمانها،
شرکتها و
موسسات کالسیک

بانکداری

بانک

بازار ارز
اعتباردهی
بورس و سرمایهگذاری
بیمه
خدمات شرکتی

بازیگران
نوظهور

بازیگران پرداخت
بازیگران مدیریت ثروت
بازیگران انتقال پول بینالمللی
بازیگران مدیریت مالی شخصی
بازیگران بیمه
بازیگران تأمین مالی جمعی و وامدهی
بازیگران خدمات رمزارز

زیاد

صفحه 39

متوسط

کم

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

آیا مردم از
خدمات مالی
فعلی
راضی و

خدمات مالی
موجود
بانکداری

بیمه

سرمایهگذاری

بازیگران
کالسیک
خدمات
شرکتی

بازیگران
نوظهور
(فینتکها
و سایر)

خوشحالند؟

براسووووواس بررسووووویهای صوووووورتگرفته از
جوانووووووب مختلووووووف؛ اینگونووووووه بووووووه نظوووووور
میرسوووود کووووه خوووودمات مووووالی موجووووود و
ارائهکنندگان خدمات مالی فعلی بیشتر
پاسووخگوی نیوواز گووروه اول یووا کمالطلب وان
هسووووتند .در وهلووووه دوم ،گووووروه دوم یووووا
معتموووودان بهووووره بیشووووتری از وضووووعیت
فعلووووووی داشووووووته و امووووووا دو گووووووروه دیگوووووور
(دنبالهروها و تالشگران) اغلب نیازهوای
بسیاری دارند که در حوال حاضور پاسوخی
به آنها داده نمیشود.

صفحه 40

زیاد

متوسط

کم

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

جای چه
خدمات مالی
برای هر گروه
خالیست؟

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

کمالطلبان
از خدمات مالی

چه
میخواهند؟
خدمات بیمهای شخصیسازیشده کوتاهمدت

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

صفحه 42

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

معتمدان

از خدمات مالی

چه
میخواهند؟
جمعسپاری ( )Crowdfundingمبتنی بر سهام برای توسعه اشتغال

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

صفحه 43

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

دنبالهروها
خدمات مالی

از

چه
میخواهند؟
خدمات جمعسپاری ( )Crowdfundingبراساس پاداش

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

صفحه 44

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

تالشگران

از خدمات مالی

چه
میخواهند؟
خدمات بیمهای کوتاه مدت

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

صفحه 45

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

برای نوآوری

آمادهایم ...

همانطور که در ابتدای این مطالعوه اشواره شود ،رویکردهوای مودرنتر بوه مقولوه مشوتری ،تأکیود بور جنبوههای انسوانی افوراد و مشوتریها اسوت .ازهموینرو
تووالش کووردیم تووا افووراد جامعووه ایووران را براسوواس ویژگیهووای رفتاریشووان در ارتبووا بووا تعووامالت مووالی خوشووهبندی (کمالطلبووان ،معتموودان ،دنبال وهروها و
تالشگران) کنیم .این رویکرد ما را بر آن داشت تا پس از تحلیل وضع موجود به این نتیجه برسیم که خدمات مالی موجود (بویش از  150دسوته خودمت
بانکداری ،سرمایهگذاری ،بیمه و شرکتی) در کشور برای همه گروههای جامعه ایران کارا و مفید نبوده و بسیاری از افراد جامعوه هسوتند کوه تابحوال موورد
هدف آگاهانه اینگونه خدمات قرار نگرفتهاند .تالش کردیم تا نشان دهیم که چگونه خدمات مالی دیگری میتواند برای هر یک از این گروههای رفتواری
جذابیت و کاربرد بیشتری داشته باشد.
اما این پایان ماجرا نیست و تنها شروعی بود برای تسریع حرکت ارائهدهندگان ،کارآفرینان و قانونگذاران به سمت ختدمات متالی مناستبتر ،نوآورانتهتر
و کاراتر! ما در شرکت مشاوره متدیریت ایلیتا آمتادهایم تتا مستیر تحتوالت مثبتت و پیشترو را همتوار ستازیم .در ایتدهپردازی ،طراحتی و پیادهستازی ختدمات

نوآورانه و جدید همراه کسبوکارها باشیم تا باهم به نراره ایرانی بهتر و شکوفاتر از گذشته بنشینیم.

صفحه 46

روش تحقیق

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

مطالعه

روش تحقیق
در این مطالعه که با هدف شناسایی گو موجوود
میان انتظوارات مشوتریان و خودمات موالی در حوال
ارائه صوورت گرفتوه اسوت ،بوه شناسوایی رفتارهوای
مووووالی مووووردم ایووووران ،ویژگیهووووایی کووووه مخاطبووووان
خوووودمات مووووالی را از یکوووودیگر متمووووایز میسووووازد و
نهایتا ً شناسایی الگوهای رفتار مالی کلوی در میوان
مردم پرداختیم.
یکی از وجوه تمایز این مطالعوه اینسوت کوه در آن
بووووووووورخالف سوووووووووایر مطالعوووووووووات مشوووووووووابه از روش
بخشبنووووووودی مشوووووووتریان برمبنوووووووای ویژگیهوووووووای
دموگرافیک همچون سن و میزان درآمود اسوتفاده
نشده است .چرا کوه دسوتیابی بوه بیونش عمیقوی
دربووواره نیووواز و انتظوووارات مشوووتریان از ایووون طریوووق
مورد تردید است.
در عوووض ،در مطالعووه حاضوور از روش بخشبنوودی
برمبنای ویژگیهوای سوایکوگرافیک اسوتفاده شوده
اسوووت کوووه بیگموووان مخاطوووب را از نکوووات ریوووف و
اطالعووووات مهمووووی کووووه بووووا روش دموگرافیووووک قابوووول
احصاء نیست آگاه خواهد نمود.
 4گام اصولی تهیوه گوزارش حاضور بوه شورح روبوهرو
است.

صفحه 48

بررسی و مطالعه ادبیات موضوع در زمینه رفتارهای مالی ،دیدگاههای پیراموون پوول
و کارکردهای آن در دنیا و همچنین مطالعه میدانی بوا برگوزاری چنود جلسوه فوکووس
گوورو (گووروه کووانونی) کووه منجوور بووه شووکلگیری چهووارچوب اصوولی پرسشوونامه ش وامل
عوامل مؤثر بر رفتارهای مالی مردم و انواع رفتارهای مالی پایهای شد.

ترسیم تصویر بازار

همچنووین بووه شناسووایی و دسووتهبندی بووازیگران خوودمات مووالی در کشووور همووراه بوووا
خدمات در حال ارائه توسط هر یک پورداختیم توا بوه تصوویر جوامعی از بوازار خودمات
مالی ایران دست یابیم.

طراحی و توزیع پرسشنامه

در اداموووه بوووه طراحوووی یوووک پرسشووونامه شوووامل  44سووووال و در سوووه بخوووش بوووا هووودف
جموووعآوری اطالعوووات بووورای شناسوووایی الگوهوووای رفتووواری موووالی در میوووان موووردم ایوووران
پرداختیم.

جمعبندی و تحلیل ایلیا

اطالعات احصاءشوده از طریوق پرسشونامه بوا اسوتفاده از نرمافوزار  SPSS Modelerو
با بهکارگیری الگوریتم دادهکاوی  Two-Stepدر  4خوشوه دسوتهبندی شود و سوپس
برمبنای ویژگیهای برجسته هر خوشوه تحلیلهوای دیگوری همچوون میوزان اسوتفاده
هر خوشه از خدمات مالی موجود و خدمات مطلوب و موردانتظار احتمالی تودوین و
ارائه گردید.

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

زیردیپلم
٪5
دیپلم
٪14

پاسخدهندگان

کاردانی
٪7

کارشناسی
٪35

پرسشنامه،
چه کسانی بودند؟

توزیع جنسیتی،
سنی ،جغرافیایی و
تحصیالت
پاسخدهندگان

جنسیت پاسخدهندگان

تحصیالت پاسخدهندگان

٪9.8

٪10.1
٪6.6

٪30

٪20

پاسخدهنده

٪6.8

Sanandaj
٪21.6
h
٪57
٪3
Khorramabad
٪17.75

٪7.35

٪25

780

٪15.6

٪4.1

٪35

٪13
Isfahan

٪15

٪8.35

٪10

٪3.2

٪5

نسبت جمعیت به جمعیت کل کشور:
٪Y

>18

18-24

54-65 45-54 35-44 25-34

سن پاسخدهندگان *
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کارشناسی ارشد و
باالتر
٪39

66-74

<75

نسبت سنی پاسخدهندگان
نسبت سنی کشور

نسبت پاسخدهندگان٪X :

az
٪9.55
٪5.3

جغرافیای پاسخدهندگان**

*

تعداد کم پاسخدهندگان زیر  18سال ناقض تناسب توزیع سنی نمونه آماری با جامعه نیست ،چرا که تمرکز خدمات مالی در ایران در حال حاضر بر افراد باالی  18سال است.

**

در این مطالعه ،استانهای کشور براساس آمار میزان درآمد و هزینههای ارائه شده از سوی مرکز آمار ( )1398و نیز در نظر گرفتن نزدیکی فرهنگی به  8بخش تقسیم شدند.

پیوست

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

هزینه

٪5.5

در دریافت خدمات
مالی چه مواردی برای

مردم مهمتر
است؟

یکووووی از سووووواالت پرسشوووونامه بووووه ارزشهووووای موردتقاضووووای
پاسخدهندگان برمیگردد.

دقت

٪5.3

یکپارچگی

٪6.1

امنیت
٪33.8

سادگی

سرعت
٪25.2

٪9.2

قابل اعتماد
بودن

٪14.5
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،
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مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

کاشکی
همهچی یک
جا جمع
میشد

بزرگترین

چالشهای
مردم در ارتبا با
خدمات مالی چیست؟
یکوووی از سوووواالت مطووورح در پرسشووونامه ،بزرگتووورین چوووالش
مردم در ارتبا با خدمات مالی بود.

آگاهی کم از
خدمات مالی

٪13.2

٪10.1

خرید الکترونیکی
خارج از کشور

نمیدونم کجا
سرمایهگذاری
کنم

٪9.9

سختی
دریافت وام

نر
کارمزد
باال

٪14.5

٪21.4

٪9.4

جابجایی
پول
بینالمللی

٪8

کیفیت
خدمات
بیمه

٪2.3
بهم
استرس
میده

کارت
اعتباری

٪5

٪5.7
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،
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مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

مردم بیشتر از
چه اپلیکیشنی
استفاده میکنند؟

نتیجوووه پاسوووخ بوووه سووووال کووودام اپلیکیشووون بیشوووتر توسوووط
مخاطبوووان موووورد اسوووتفاده قووورار میگیووورد ،بوووه شوووکل روبوووهرو
است.

همراه کارت
٪14.4
سکه

٪1.2
بله

۰۸
٪2.3

٪1.6

ایوا

۵۵۵
صا
٪0.8

جیبیتل

۰۳

٪28.4

تا

٪0.7 ٪0.4
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آ

دیجیپی

٪1

۰۲۹

٪1.1

سایر

٪2

استفاده نمیکنم

٪8.1

اَ

بانکم

٪38.2

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا1399 ،

آ
استفاده
نمیکنم

اَ

مردم بیشتر از
چه اپلیکیشنی

ایوا
بله
تا
دیجیپی
سکه

استفاده میکنند؟

همراه کارت

۰۲۰

توزیع سنی استفاده از هر اپلیکیشن نیوز بوه شوکل روبوهرو
ترسیم شده است.

۰۸

< ۱۸
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بانکم

۲۹-۱۸

۳۹-۲۵

۹۹-۳۵

۵۹-۹۵

۶۹-۵۵

۰۹-۶۵

>۰۵

ابزار معامالت

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

سامانه
نرمافزاری
سامانه
تحت وب
نرمافزار
موبایلی

بیمه شخص ثالث

بیمه اتومبیل
بیمه بدنه

مراکز
صنعتی

مشاوره سرمایهگذاری
مستقیم خارجی
مشاوره
استراتژی

هواپیما

مشاوره تأمین
مالی شرکتی

پردازش
اطالعات مالی

گروهی

تکمیلی

انفرادی
قیمتدهی
پرداخت اقساط

پلتفرم آموزشی

سرمایهگذاری

طرح
شرایط
طرحها و خاص تخفیف
ویژه
تسهیالت
خدمات
جشنواره باشگاه
و عیدانه مشتریان

بیمه

خدمات
الکترونیک

استعالم بیمه

امور نمایندگی
و نمایندگان

رسیدگی به شکایات و
پیگیری خسارات

سامانه
امکان استفاده
الکترونیک
درمان بیمهگذاران غیرایرانی

سپردههای طرحدار
سپرده
سرمایهگذاری ارزی

درهم

قابل انتقال

یورو

دالر

اطالعات
وثایق

انواع وام

تهیه گزارشات
کاال و بهای تمام
شده

نرمافزار
حسابداری و
انبارگردانی
صندوق
حسابرسی مدیریت و
اجرا و کنترلهای
داخلی

اعتبارسنجی

خدمات
لیزینگ
مراکز معرفیتسهیالت
وام ،ضامن و (وام)

رتبهبندی
اعتباری

درگاه
پرداخت

تنریم تخصصی
لوایح دفاعیه

خدمات مالیاتی
گزارش مالیاتی

سندرسی و اصالح و
بستن حسابها

سرمایهگذار

پرداخت
هاست و
سرور و
دامین

خدمات
شرکتی

بانکداری

انتقال
وجه

پرداخت رنکینگ و
تبلیغات

کیف پول
ارزی

افتتاح
حساب
بینالمللی

پرداخت
مسافرتی
خرید از
فروشگاههای
اینترنتی

تهیه اظهارنامه
مالیاتی

برنامهریزی
مالی و
پیشنهاد

سیستم پرداختی
جذب و حفظ مشتری

وفادارسازی

سیستم
بازگشت پول

پرداخت بینالمللی

باشگاه
مشتریان

سیستم
هدیهپرداز

موبایل

پرداخت در
شبکههای
اجتماعی

کارت
اعتباری

واسط

حساب
کاربری
ابری

درگاه پرداخت
اینترنتی/آنالین
تسهیم وجوه

پایانه
فروش

درگاه پرداخت
اشتراکی
درگاه پرداخت
شخصی و کارت
خوان مجازی

کارت
امتیازی

خانواده
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بیمه درمان

اتباع
خارجی

آموزش/آگاهی

دایره

در ایران

تأمین مالی

رتبهبندی
اعتباری

اطالعرسانی
رویداد/کالس/
کارگاه

خدمات مالی در
حال ارائه

بیمه پول

گزارش تحلیلی فارسی و
انگلیسی بازار

وبسایت مشاورهای
تحلیلی کارگزاران

تولید
کنندگان
مسافرین
عازم به خارج

وجوه و مسکوکات
در صندوق
وجوه و مسکوکات
در راه

بازوی اجرایی تأمین سرمایه

مشاوره
اختصاصی

مدیران

بیمه خاص

مشاوره معامالت

سبد سهام
پیشنهادی

کارفرما

شترمرغ ،زالو
و ...

مشاوره تأمین مالی پروکهها و
مشارکت عمومی-خصوصی

سامانههای تحلیل
بنیادی بورس

واحد
مسکونی

حساب
کاربری
اشتراکی

مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند؟

و پایان ...

شرکت ایلیا،
مجموعهای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران
شرکت بینالمللی مشاوره مدیریت ایلیا از سال  1386به
ارائه خدمات حرفهای پژوهش و مشاوره میپردازد .خدمات
ایلیا در زمینه طراحی و توسعه کسبوکار ،مطالعات بازار،
طراحی و پیادهسازی استراتژی ،بهبود عملکرد ،تحول
دیجیتال ،پیادهسازی راهکارهای نوآوری ،مدیریت
سرمایههای انسانی و توسعه سازمانی است .پویایی و
یادگیری در ایلیا ،حاصل درک عمیق از نیاز مشتریان و
طراحی راهکارهای متناسب با تأکید بر ارتقای سطح
استاندارد خدمات مشاوره مدیریت در کشور است.

وجه تمایز ما چیست؟
باور ما بر این است که یک شرکت مشاوره بایستی فراتر
از یک پیشنهاددهنده و راهنماییکننده صرف باشد .ما
خود را به جای مشتری قرار داده و به جای تأکید بر
پرو هها ،به تبیین و پیشبرد نتایج حاصله میپردازیم.
انگیزهها و محرکهای توسعه کسبوکار ما ،با عوامل
کلیدی موفقیت مشتریانمان گره خورده است .در این
راستا و با هدف همراهی و همکاری جهت شکوفایی
پتانسیلهای توسعه کاری ایشان ،ارزش مادی و معنوی
تالشهای ما مستقیما ً براساس نتایج بهبود حاصل از
طرحهای همکاری تعیین میگردد.
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