مردم ایران از
خدمات وام و اعتبار
چه میخواهند؟
حال و هوای وام و اعتبار ایران چگونه است؟

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا؛ تهران ،تابستان 140۱
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مالکیت مادی و معنوی این اثر متعلق به 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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صفحه 2

به نام او

به رسم ادب
از همه بزرگواران و عزیزانی که در تهیهی این گزارش ما را همراهی کردهاند ،بسیار سپاسگزاریم.
از خانم ملیحه اصغرزاده زعفرانی که در مراحل مختلف این کار همراه و همفکر ما بودهاند کمال تشکر را داریم.
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بعد از آن بخش دیگری را داریم که در آن به این پرداخته میشود که وام و اعتبار مطلوب مردم
به چه صورتی است و از ابعاد متفاوتی این موضوع را به تصویر میکشیم؛ نگاه و پذیرش افراد
حدود یک سال و نیم پیش گزارشی منتشر کردیم به نام «مردم ایران از خدمات مالی چه
میخواهند؟» که در آن گزارش پرسیده بودیم که بزرگترین چالش مردم ایران در حال حاضر
در ارتباط با خدمات مالی چیست؟ و پاسخی که از نظرات مردم بهدست آورده بودیم با
اختالف «سختی دریافت وام» بود!
در این مدت همیشه این در ذهنمان بود که موضوعی که در پاسخها مطرح شده دلیلش
چیست؟ از چه منظری به نظر مردم این مقوله تا این حد سخت و چالشآفرین است؟
مهمترین چالشها کجاست؟ بیشتر مردم برای چه وام میگیرند؟ و بسیاری پرسشهای

دیگر .اما اتفاقات یک سال اخیر در صنعت مالی و بهویژه وام و اعتبار کشور هم مزید بر

جامعه به خدمات جدید و نوآورانه را بررسی میکنیم و متوجه تفاوت نظر نسلهای جوانتر با

نسلهای قدیمیتر میشویم.
در انتها چیزی که براساس دادهها و تحلیلها بهدست آمده این است که ما نیاز بهه یهک گهذار از
وضههع موجههود بههه وضههع مطلههوب داریههم کههه یکههی از مهمتههرین تحههوالتش بههازتعریف ایفههای نقههش
بانکهههههها و مؤسسهههههات مهههههالی کالسهههههیک در حهههههوزه وام و اعتبهههههار اسهههههت .در خیلهههههی از کشهههههورهای
توسههعهیافته بخهههش قابهههل تههوجهی از جریهههان مهههالی زنهههدگی آدمههها در فضهههای وام و اعتبهههار اسهههت،
امیههدواریم مهها هههم در کشههورمان شههاهد روزهههایی باشههیم کههه نقشآفرینههی وام و اعتبههار در زنههدگی
مردم مؤثرتر و مفیدتر باشد.

علت شد تا عزممان را جزم کنیم ،روی این موضوع متمرکز شویم و در نتیجه آن گزارش

بدیهی است مطالبی که در صفحات آتی مالحظه میشود ،ماحصل ایدهها ،تفکرات و تحلیلههای

جدیدی را به نام مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟ منتشر کنیم.

گهروه کهوچکی اسههت و قطعها ی خههالی از ضهعف و کاسههتی نیسهت .از همههین روی مشهتاقانه در انتظههار

در این گزارش به این میپردازیم که وضعیت فعلی وام و اعتبار در کشورمان برای اشخاص

هرگونه بازخورد و دیدگاه شما خوانندگان ارجمند خواهیم بود.

حقیقی به چه صورتی است که در جریان آن متوجه سه گروه متفاوت رفتاری (وامنگیرها،

وحید شامخی

وامگریزها و کارکشتهها!) شدیم و نقطه نظرات آنها را تبیین کردیم.

عضو هیئت مدیره ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

در همین حین متوجه نقش بازیگران جدید لندتکی در فضای ارائه خدمات وام و اعتبار برای

shamekhi@ilia-corporation.com

مردم هم شدیم که برخالف جریان کالسیک ،رضایت خیلی خوبی از خدماتشان بین مردم
وجود دارد.

مهگل ثابت
مشاور ،شرکت مشاوره مدیریت ایلیا
sabet@ilia-corporation.com
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نتایج

مطالعه
در چند جمله

اگر بخواهیم نتایج بهدسهت آمهده در ایهن
گهههزارش را در چنهههد جملهههه چکیهههده کنهههیم،
اشاره به ده مورد را ضروری میدانیم.

صفحه 5

 ۳درصد از مردم ذهنیت خوبی از شرایط وام و
اعتبار در کشور ندارند!

حدود چهار و نیم میلیون نفر از مردم ایران تجربه
اسههههتفاده از وام خههههرد و یهههها اعتبههههار خههههرد ارائهشههههده
توسط بازیگران مالی جدید را داشتهاند!

حدود یک سوم از مردم یا تا االن وام نگرفتهاند یا
وام گرفته و بعد پشیمان شدهاند! همچنین پنجاه
درصد از گروه وامگیرندگان بهین دو تها پهنج بهار وام
گرفتهاند.

میههزان رضههایت از خههدمات بههازیگران جدیههد ،بسههیار
باالتر از بهازیگران کالسهیک اسهت! بههطور میهانگین
بهههیش از  ۶۰درصهههد دریافتکننهههدگان ایهههن خهههدمات
سطح رضایت باالیی از آنها داشتهاند.

مهمترین چالشهای مهردم ایهران در ارتبهاا بها وام،
پروسهههههههای سهههههختگیرانه دریافهههههت وام ،تهههههأمین
وثیقهههههای سهههنگین و ضهههامن معتبهههر و نیهههز مبهههالغ
پایین وام با کارمزد باال است.

وام مطلههوب ایرانیههها ،بههین صههد میلیههون تومههان ت ها
یهههههک میلیهههههارد تومهههههان اسهههههت .دریافهههههت خهههههدمات
غیرحضههوری بهها تسهههیل شههرایط ضههمانت و وثیق هه از
دیگر معیارهای وام مطلوب جامعه ایران است.

تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردها ،نقش خاصی در
اطالعرسانی وامهای اعطایی بانکها و مؤسسات
مالی ندارند! جستجو بههنگام نیاز و باخبر شدن
از وام و اعتبار از طریق خانواده و دوستان
بیشترین تأثیر در آگاهیرسانی را دارد.

نسل زد ،بیشهترین اقبهال و پهذیرش خهدمات وام و
اعتبهههههههههار جدیهههههههههد را دارد .سهههههههههرمایهگذاری خهههههههههرد،
جهههذابترین گزینهههه خهههرج وامههههای تههها ده میلیهههون
تومان دو تا سه ماهه برای مردم است.

تنههههها حههههدودی نیمههههی از وامههههها توسههههط بانکههههها و
مؤسسات مالی اعطا میشود! بازیگران مالی جدیهد
و قرضالحسنههای خانوادگی و دوستانه در رتبههی
بعدی محل دریافت وام قرار دارند.

همکهههاری بانکهههها و مؤسسهههات مهههالی بههها بهههازیگران
ارائهدهنهههده وام و اعتبهههار خهههرد نو ههههور و تقسهههیم
حیطه فعالیت (برای مثال از منظر مبلغ) ،میتواند
تجهههویزی بهههرای آینهههده صهههنعت وام و اعتبهههار ایهههران
باشد.

حال و هوای امروز وام و اعتبار ایران
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چهههههههههههرا تجربهههههههههههه مهههههههههههردم
کشههورمان در ارتبههاا بهها موضهوع
وام تهها ایههن انههدازه ناخوشههایند
است؟
وضعیت گرفتن وام در کشور چه جوریه؟

خوبه

۱۷٪

بده

٪
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۳
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چند گروه رفتاری

در ارتباا با وام در کشور داریم؟

با بررسی بیشتر پاسخهای بهدستآمده از پرسشنامه متوجه شدیم که حداقل سه گروه رفتااری متفااوت در مواجهاه باا م ولاه وام و اعتباار در کشاور وجاود دارد .از همهین روی بهرای ههر
یک از آنها کاراکتری را بهعنوان نماینده آن گروه درنظر گرفتیم (نماینده آن گروه دارندهی ویژگیهای رفتاری است که در اکثر افراد آن گروه مشترک بوده است که شهاید ههر یهک از مها و
یا از اطرافیان ما باشد) .در ادامه نیز برای توصیف وضع موجود و بخشهایی از وضع مطلوب وام و اعتبار در کشورمان ،از این سه کاراکتر استفاده میکنیم.

تا حاال از خدمات اعتباری مثل وام ،خرید اقساطی ،االن بخر بعدا ً پرداخت کن و ...
استفاده کردی؟

۲۴٪
تا االن وام نگرفتم

6۴٪
مگه میشه
وام نگرفت

صفحه 8

۱۲٪

قبال ی گرفتم ،ولی
پشیمون شدم
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آیدا
وامنگیر!

(تا بهحال تجربه وام گرفتن نداشته است).

صفحه 9

فرامرز

مسعود

وامگریز!

کارکشته!

(تجربه گرفتن وام داشته است اما پشیمان شده است).

(وام گرفتن بخشی از روال معمول زندگیاش است).
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آیدا

وامنگیر! (تا بهحال تجربه وام گرفتن نداشته است).

آیدا یک جوان دانشجو است که باتوجه به اینکه هنوز بهطور جدی کهار نمیکنهه و درآمهد خاصهی نهداره ،کسهی ضهامنش نمیشهه و از اطرافیهان
هم شنیده که وام گرفتن خیلی سهخته و اصهال ی سهراغش نهره ،بهتهره! وقتهی ههم بهه وام فکهر میکنهه بهه نظهرش میهاد آدم حتمها ی بایهد وقتهی وام
بگیره که بتونه زندگیش رو یک تکونی بده!

خانمی  ۲۱ساله

صفحه 10

همراه با والدینش زندگی میکنه.

دانشجوی کارشناسیه.

هزینهههه ماهانهههه خهههودش ،فههههار از
خانواده حدود  ۵میلیون تومانه.

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

چی شده که تا االن هیچوقت وام نگرفتی؟

مهمتهههرین دالیهههل عهههدم
اسههههههههتفاده از خههههههههدمات وام و
اعتبار از منظر این گروه چیست؟

پروسه دریافت وام بهرای آیهدا و ههم سهن و سهاالش خیلهی سهخت و ترسهناکه ،اونقهدری
کههه بیخیههال سههرا وام رفههتن بشههن .ضههامن شههدن هههم کههه دیگههه تههوی نسههل اونههها یههک
لطف خیلی ویژه است بهشون!

پروسهی سختگیرانه
دریافت وام
۲ ٪
مبلغ وام کمه

۱۲٪
از منظر ذهنی و
روحی

۱۰٪
نیازی به گرفتن
وام نداشتم

۳٪

سایر

۹٪

صفحه 11

کارمزد و سود باال

۶٪
فرآیندها حضوریه

همش ضرره

۴٪

۴٪

گردش حساب
باال میخوان

۶٪

وثیقههای سنگین
و ضامنهای معتبر

۱۳٪
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امهها چههه بشههود ایههن گههروه

کال ً چی بشه (چه اتفاقی بیفته) تصمیم میگیری از خدمات اعتباری
استفاده کنی؟

از خهههههدمات وام و اعتبهههههار اسهههههتفاده
میکنند؟

آیندهای که آیدا براش داره تالش میکنه با این وامهای فعلی محقهق نمیشهه و نیهاز داره
تا بهگونهای بحث ضمانت را هم برای خودش حل بکنه.

بحث ضمانت
و وثی ه رو
آسانتر کنن
۲/۵٪

مبلغهای باالتر
با
کارمزدهای کمتر
۲۹/۲٪

فرآیند دریافت
وام تماما ً
آنالین باشه
۱۶/۹٪

رویای خرید خانه؛ با وام  ۱ ۰میلیونی میتوان  ۸متر خانه در تهران خرید.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران
حدود  ۴۰میلیون تومان است که زوجین با وام مسکن  ۴۳۰میلیون تومانی میتوانند  ۱۲متر
از یک واحد مسکونی را خریداری کنند؛ وام مذکور ( ۴۳۰میلیون تومانی تازه فار حدود  ۱ ۰میلیون
هزینه دریافت) تنها کفاف هزینه خرید  ۲۴درصد از یک واحد مسکونی  ۵۰متری و  ۲میلیارد
تومانی در تهران را میدهد.

*

با توجه به افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن به هر برگه  ۱۴۰هزار تومان ،متقاضیان دریافت وام  ۴۸۰میلیون تومان مسکن باید
 ۱۳۴میلیون تومان برای دریافت این وام هزینه کنند!

برای دریافت وام مسکن فردی تهران تا سقف  ۲۳۰میلیون تومان
خرید مسکن و  ۳۰میلیون تومان وام جعاله مسکن) نیز متقاضیان میبایست  ۷۳میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان بابت خرید اوراق تسهیالت مسکن با احتساب هر برگه  ۱۴۰هزار تومان ،هزینه کنند.
در نهایت هم تنها  ۲۰۱میلیون و  ۶۰۰هزار تومان برای متقاضی باقی میماند که با آن میتوان
 ۵متر از یک مسکن با متوسط قیمت هر متر  ۴۰میلیون تومان خریداری کرد.
(شامل  ۲۰۰میلیون تومان وام

بانک مرکزی۱۴۰۱ ،

صفحه 12

در هیچ حالتی
سمتش نمیرم
۷/۳٪

بازپرداختها
طوالنی مدتتر
باشه

سایر

۷/۱٪

۶/۵٪
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فرامرز

وامگریز! (تجربه گرفتن وام داشته است اما پشیمان شده است).

فرامرز همسر و پدری است که حدود بیستوپنج سال سابقه کار داره و در شرکتی نهه چنهدان بهزر کارمنهده .حهدود پهانزده سهال پهیش یکهی
دو دفعه به اصرار همکارانش وام گرفت اما آنقدر در پروسه و بخشهای دیگهه مهاجرا اذیهت شهد کهه نتیجههاش فرامهوش کهردن امکهان گهرفتن
وام در همه سالهای بعدش بود.

آقایی  ۵۴ساله

صفحه 13

با همسر و فرزندان زندگی میکنه.

تحصیالتش کاردانیه و کارمند
یک شرکته.

هزینههه ماهانههه آقهها فرامههرز بههیش از
 ۱۵میلیون تومانه.
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چی شد که از وام گرفتن زده شدی و دیگه وام نگرفتی؟

مهمتهههههههههههههرین دالیهههههههههههههل
پشیمان شدن از استفاده از

خهههههدمات وام و اعتبهههههار چهههههه بهههههوده
است؟

فرامههرز بههاور داره تهها وقتههی میشههه نقههدی خریههد کههرد و زیههر قههرض نرفههت نبایههد وام بگی هره ،از
پدرشههم شههنیده بههود کههه تهها میتههونی هیچوقههت وام نگیههر .تههازه چنههد دفعهههای هههم کههه وام
گرفهت فرآینهدها کالفههاش کهرد .همینطهور بها ایهن وضهع سهودهای بهانکی احسهاس خطهر و
ضرر هم میکنه و کال بیخیال شده.

صفحه 14

کارمزد و سود باال

مبلغ وام کمه
٪ 1۱

٪18

زمان بازپرداخت
کوتاهمدت
۴٪

گردش حساب
باال میخوان
۴٪

وثیقههای سنگین
و ضامنهای معتبر
۱۳٪

پروسهی
سختگیرانه
دریافت وام
۲۰٪
فرآیندها حضوریه

٪6

همش ضرره
٪8

سایر

۱۱٪

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

کال ً چی بشه (چه اتفاقی بیفته) تصمیم میگیری مجددا از خدمات
اعتباری استفاده کنی؟

اما چه بشود ایهن گهروه از
خهههههههههدمات وام و اعتبهههههههههار مجهههههههههددا ی
استفاده میکنند؟
فرامرز میگه اگه بخوام دوباره وام بگیهرم بایهد یهک مبلبهی باشهه کهه بتهونم بهه یهک زخمهی
بههزنم! دوسههت داره کههه بهها ایههن همههه سههال کههار ،دیگههه بههه انههدازه  ۱۰۰میلیههون تومههان اعتبههار
داشته باشه و دیگه تو این سن و سال به این و اون رو نندازه .از طرف دیگه با این وضهع
ترافیک و مریضی هم مجبور به این بانک و اون بانک رفتن نباشه.

بحث ضمانت
و وثی ه رو
آسانتر کنن
۱/۶٪

بازپرداختها
طوالنی مدتتر
باشه
۳/۹٪

صفحه 15

مبلغهای باالتر
با
کارمزدهای کمتر

فرآیند دریافت
وام تماما ً
آنالین باشه

۲۲/۳٪

۱۷/۷٪

در هیچ حالتی
سمتش نمیرم

سایر

۷/۶٪

۱۱/۴٪

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

مسعود

کارکشته! (وام گرفتن بخشی از روال معمول زندگیاش است).

مسعود چند سالیه که ازدواج کرده و کامپیوتر خونده و توی یک شرکت آیتی کهار میکنهه .تهوی همهون اوایهل ورودش بهه بهازار کهار فهمیهد کهه
وام گههرفتن چیههز خوبیههه چههرا کههه خیلههی وقتهها حقههوقش کفههاف نیازهاشههون رو نمههیده و همههه تالشههش رو کههرد کههه هههر زمههانی کههه میشههه بهها همههه
سختیها و زحمتهاش وام بگیره .همیشه با همکاراش و دوستاش در مورد امکان وام گرفتن از جاهای مختلف صحبت میکنن.

آقایی  ۵ساله

صفحه 16

همراه با همسرش زندگی میکنه.

تحصیالتش کارشناسی ارشد
و کارمند یک شرکته.

هزینه ماهانه آقا مسعود بیش از
 ۱۰میلیون تومانه.

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

ایههن گههروه چنههد بههار تهها االن

وام گرفتهاند؟

مسعود و دوستاش از وقتی خودشون شروع به کار کردن به فکر گرفتن وام هم افتهادن
و اینطوری شد که هر دو سه سالی حداقل یک وام تونستن بگیهرن .آمارهها ههم نشهون
میده بیشتر افرادی که در حال حاضر از خدمات وام و اعتبار اسهتفاده مهیکنن ،بهیش از
یکبار اقدام به دریافت وام کردن.
میزان استفاده از خدمات اعتباری مثل وام ،خرید اقساطی،
االن بخر بعدا ً پرداخت کن و  ...چ دره؟

۵۰٪

۲۱٪

۱۷٪

۱۲٪

باالی ده بار

صفحه 17

شش تا ده بار

دو تا پنج بار

فقط یک بار

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

ایههن گههروه بههرای چههه مههواردی

علت استفادهات از خدمات اعتباری (وام ،اعتبار خرد و )...
چی بوده؟

وام و اعتبههار میگیرنههد و بزر تههرین
نکتههههههههه مثبههههههههتش را چههههههههه
میدانند؟

نسههل مسههعود بهههخاطر تههورم و زنههدگی در اقتصههاد تههورمی همیشههه پههول کههم میههاره و بههرای
اینکه بتونه قهدرت خریهدش رو افهزایش بهده ،اگهر وام نگیهره خیلهی وقتهها اون چیزایهی
که میخواد رو نمیتونه بخره و از زندگی عقب میمونهه؛ اون سهعی داره چیزههایی کهه در
زندگی مشترک میخواسهته رو بها وام گهرفتن مهداوم بهههمراه همسهرش بهدسهت بیهاره و
کیفیت زندگیشون رو باال ببره.

۴۱٪

گههههههههههههههههههههههههههههههههههههروه
کارکشتهها عقیده دارنهد
بهها وام و اعتبههار نیههاز آدم
سهههریعتر برطهههرف میشهههه
(افزایش قدرت خرید)

صفحه 18

۷٪

امکهههان بهبهههود

کیفیههت زنههدگی بهها امک هان
خریههههههههههد محصههههههههههوالت و
خدمات بهتر (مثل خانهه
و ماشههههین مناسههههبتر) را
بزر تهههرین نکتهههه مثبهههت
در خهههدمات وام و اعتبهههار
میدانند.

۱۵٪

میشههههههههههههههههههههههههههههه

سرمایهگذاری کرد.

*  ۷درصههد باقیمانههده ،بههه مههواردی
ماننههههد سادهسههههازی تراکنشههههها و
اسههتفاده از خههدمات بهههروز اشههاره
کردهاند.

۴٪

سایر

۴۲٪

پههههههههول کههههههههم
داشهههههههههههههههههتم
میخواسهههتم
یههههههههههههههچیزی
بخرم

۳٪
زنههههههههههههدگیم رو
سهههههههههههههههههههههادهتر
میکنه

۹٪

بههها پهههول نقهههدم
کار کنم

کهههههههههههههههههههههههههههههههههاالی
باکیفیهههههههههههههههتتر
بگیرم

انقدر تهورم باالسهت کهه
به نفعمه وام بگیرم

۲۷٪

۱۰٪

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

ایهههههن گهههههروه در کنهههههار تجربهههههه قابهههههل
تهههههههههههوجهی کهههههههههههه در موضهههههههههههوع وام
داشههههههههههههتهاند ،بزر تههههههههههههرین

چالش

آن را چه میدانند؟

بزرگترین چالش و دغدغهات در ارتباط با دریافت وام و اعتبار چیه؟

سایر

۱٪

۳٪
اغلب فرآیندها
حضوریه

۵٪

آشنا و پارتیبازیه

۵٪

قانون حداکثر دو ماه زمان برای دریافت وام ازدواج یا  ۸سال؟
درحالیکه قوانین حکایت از طی شدن فرآیند دریافت تسهیالت ازدواج تا حداکثر دو ماه
دارد ،در عمل متقاضیان و دریافتکنندگان به طی کردن فرآیند اخذ وام حتی تا دو سال
اذعان دارند.

محل هزینهکرد
محدود

پروسهی
سختگیرانه
دریافت وام
٪28

زمان بازپرداخت
کوتاه

۴٪

اما شرایط دریافت وام فوری...
عالوهبر این ،از دیگر پروسههای سنگین دریافت وام میتوان به وام فوری اشاره کرد که
عموما ی وامی است که رف دو یا سه روز کاری بتوان آن را دریافت کرد؛ طرحهایی با نام وام
فوری همچنان در شبکه بانکی ارائه میشود با این حال برخی از آنها شرایط عجیب و غریبی
دارند ،مثال اینکه الزم است بیش از مبلغی که میخواهید وام بگیرید ،پول بلوکه کنید!

صفحه 19

مبلغهای
وام کم

٪17

کارمزد و
سود باال

۱۲٪

وثیقههای
سنگین و
ضامنهای معتبر
٪25

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

گروههای متفاوت اما دغدغههای یکسان
در موضوع وام و اعتبار

بررسی هر سه گروه وامنگیرها ،وامگریزها و کارکشتهها نشان میدهد هرچند واکنش هر
گههروه بههه موضههوع وام و اعتبههار متفههاوت اسههت ،امهها نگههرش و دغدغههه هههر سههه گههروه در اکثههر
موارد یکسان میباشد؛
سه دغدغه اصلی هر سه گروه به ترتیب اولویت به شرح ذیل است:

پروساااااااااااااهی ساااااااااااااختگیرانه
دریافت وام

همههانطور کههه مشههخت اسههت تغییههرات رفتههار و سههبک زنههدگی مههردم از منظههر جامعهشههناختی،
تغییرات نهاد خانواده و ارتباطات انسانی در ایران و نیهز کهاهش سهرمایه اجتمهاعی سهبب شهده
است نگاه جامعهه بهه بحهث ضهمانت و وثیقهه بها گذشهته متفهاوت باشهد (عهدم عالقهه بهه مطهرح
کهههردن موضهههوع وام بههها خهههانواده و اقهههوام و  )...امههها در عمهههل همچنهههان از قهههوانین رو بهههه گذشهههته
استفاده میشود.

اصلیترین
چالشهای
وام و اعتبار

وثی ااااااههای ساااااانگین و ضااااااامنهای
معتبر

بههههطورکلی میتهههوان گفهههت در شهههرایط اقتصهههادی مسهههاعد ،مصهههرفکنندگان بههها اعتمهههاد بیشهههتری

نسههبت بههه آینههده رفتههار میکننههد و از سههوی دیگههر ،در شههرایط رکههود اقتصههادی ،مههردم بههه س همت
صهههرفهجویی و ذخیهههره کهههردن سهههرمایه و درآمهههد خهههود متمایهههل میشهههوند؛ لهههذا ایهههن شهههرایط عهههدم
اطمینان اقتصادی بر فرهنگ و جامعه نیز تأثیرگذار خواهد بود.

مبالغ پایین وام با کارمزد باال

صفحه 20

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

این گروه چطور
یا اعتبار باخبر میشوند؟

معموال ً چطوری از خدمات وام و اعتبار جدید باخبر میشی؟

از گزینهههای وام

مسههعود وقتیکههه نیههاز بههه وام داشههته باشههه از زیههر سههنگ هههم شههده وام مناسههب رو پی هدا
میکنه ،مدام با دوستا و همکارا داره صحبت میکنه و از خانواده ههم کهه کمهک میگیهره.
جالههب اینههه کههه بههرای وام گههرفتن اصههال ی تبلیغههات تههوی تلویزیونههها و بیلبوردهههای بانههک و
مؤسسات مالی نظرشو جلب نکرده و نمیکنه.

۹/۱٪

مجبور بشم و نیاز داشته باشم جستجو میکنم

۲۴/۱٪

از طریق خانواده و دوستان باخبر میشم

تو محیط کاری (صحبت با همکاران و )...

۲۲/۵٪

۶/۲٪

این همه هزینه تبلیغ خدمات وام و اعتبار برای چیست؟

بااایش از  ۳هااازار

میلیهههارد تومهههان هزینهههه تبلیغهههات بانکهههها و

مؤسسات مالی در چهار سال گذشهته بهوده اسهت! در حالیکهه براسهاس نظرسهنجی
انجامشده ،مردم کشورمان توجه خاصی به این تبلیغات نمیکنند!

از طریق سایتهای اینترنتی باخبر میشم

توی شبکههای اجتماعی تبلیغ ببینم

۵/۷٪

۱/۵٪

۰/۷٪

تبلیغ توی تلویزیون و بیلبورد توی خیابون ببینم

پیگیری نمیکنم و باخبر نمیشم

صورتهای مالی بانکها ۱ ۹۶ ،تا ۱۴۰۰

۰/۲٪

صفحه 21

پیامک بیاد

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

معموال ً از کجا وام و اعتبار میگیری؟

ایههن گههروه معمههوال ی از کجهها
اعتبار دریافت میکنند؟

از دوست و آشنا
%7

وام یهها

یهههک نکتهههه جالهههب در نحهههوه دریافهههت وام و اعتبهههار ،افهههزایش سههههم بهههازیگران مهههالی جدیهههده
(لندتکها و  .)...این موضوع بهرای مسهعود بهه ایهن شهکل اتفهاق افتهاد کهه بعهد از اینکهه بها
پسرخالهاش گفتگویی در رابطهه بها نیهاز بهه دریافهت وام داشهت ،پسهرخالهاش پیشهنهاد داد
دریافههت وام و یهها اعتبههار خههرد از بههازیگرای مههالی جدیههد رو هههم امتحههان کنههه کههه هههم بههه درد
مخارج روزمهره و هزینهه سهفر و تفهریحش میخهوره و ههم ایهن پروسهه دریافهت وام رو خیلهی
سریعتر میتونه طی کنه.

از شرکتم وام
میگیرم
%13

بانک و
موسسات مالی

%52

بازیگران مالی جدید

14%
قرضالحسنه
خانوادگی و
فامیلی

%14

صفحه 22

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

محهههههل هزینههههههکرد وام یههههها
اعتبار دریافتی این گروه کجاست؟

عمدتا ً محل هزینهکرد اون وام یا اعتبار کجا بوده؟

۸

خرید وسیله
نقلیه

٪

کمک هزینه
خرید خانه

۸

سرمایهگذاری

مسعود و دوستاش بهخاطر آیندههراسی و عدم اطمینانی که دارن تجربه میکنن،
ترجیح میدن وامشون رو صرف کاالهای سرمایهای کنن و جلوی ریسک بالقوه کاهش
قدرت خریدشون در آینده رو بگیرن.
لوازم
خانگی

کاالی
دیجیتال

٪

پرداخت
بدهیهای قبلی

نمونهای از تفاوت نگرش و رفتار اعتباری مردم در خارج از ایران
در مطالعههههی صهههورتگرفته توسهههط یهههک پلتفهههرم وامدههههی ( )Lendingtreeدر سهههال
 ۲۰۲۲نشان داده شده است که وامگیرندگان شخصی (خصوصها ی بها امتیهاز اعتبهاری بهاال)
چگونه وام خود را خرج میکننهد! تلفیهق بهدهی و بازپرداخهت بهدهی بهرای گهرفتن
وام با نرخ کارمزد کمتر و شرایط بهتر در باالترین رتبهها قهرار دارنهد؛ بهبهود خانهه
و خرید وسایل گرانقیمت نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

۹٪

توسعه
کسبوکار

High-credit score borrowers take out personal loans, Lendingtree, 2022

۳

کاالهای
اساسی

۶

سایر*

متوسط درصد هر دو گروه
مشتریان با رتبه اعتباری
بیشتر از نمرهی  ۷۲۰از ۱۰۰۰
مشتریان با رتبه اعتباری
کمتر از نمرهی  ۷۲۰از ۱۰۰۰
* تلفیق بهدهی :تبهدیل چنهدین
وام کوچههههههههکتر بهههههههههه یهههههههههک وام
بزر تههههر ،باتوجههههه بههههه سیسههههتم
اعتباری خارج از کشور

صفحه 23

۱/۷٪
* محلهای هزینهکردی ماننهد سهفر و تفهریح ،آمهوزش ،درمهان ،پوشهاک و لهوازم آرایشهی و بهداشهتی بههدلیل عهدم فراوانهی بهاال بههعنوان سهایر درنظهر گرفتهه
شدهاند.
کسبوکار

تغییر محل
زندگی

خودرو و
تعمیر آن

درمان

وسایل
گرانقیمت

هزینه بهبود
خانه

بازپرداخت
بدهیها

تلفیق بدهی*

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

چنهههد نفهههر از وام و یههها اعتبهههار
در ایههههههران
خههههههرد

تجربه استفادهات از خرید اعتباری و قسطی از بازیگران مالی جدید چطور بوده؟
۶۲٪

(االن بخههههههر بعههههههدا ی پرداخههههههت کههههههن)

استفاده کردهاند؟

۲۲٪

پسرخاله مسعود (امیر) از همون ابتدا شروع به استفاده از خدمات اعتبار خهرد بهازیگران
مالی جدید کرد و به مسعود هم این پیشنهاد رو داد و مسعود و همسرش ههم بههتازگی
با این خدمات آشنا شدن و شروع به استفاده کردن.
آمار هم حاکی از اینه که تعداد مشتریان این خهدمات و سهطح رضایتشهون روزبههروز داره
بیشتر و بهتر میشه!

۱/۵

۷٪

۳٪

۱٪
همش ضرره
و کلی
پشیمونم

اصال خوشم
نیومد ،سخت
بود و ارزشش
رو نداشت

بهعنوان تجربه
خوب بود ولی
دیگه استفاده
نمیکنم

تجربه جالبی
بود ولی باعث
میشه بیشتر
خرج کنم

تا حاال اعتبار رو در قالب االن بخر و بعدا ً پرداخت کن ( )BNPLدریافت کردی؟

میلیون نفر از خدمات وام و یا اعتبار خرد بازیگران مالی جدیاد

استفاده کردهاند.

خیلی خوبه ،توی
زندگی روزمره خیلی
به درد میخوره

نه نشنیدم اصال ی

شواهد پرسشهنامه نشهان میدههد ۱۴ ،درصهد از  ۶۴درصهدی کهه در جامعهه ایهران از خهدمات
وام و اعتبار استفاده میکنند ،از بازیگران مالی جدید اقدام به دریافت خدمات میکنند.
تحلیل ایلیا۱۴۰۱ ،

اسمشو شنیدم
ولی تاحاال
استفاده نکردم
امتحان کردم
ولی ادامه ندادم

بله چندباری
امتحان
کردم

تجربه افرادی که از
سرویس االن بخر،
بعدا ی پرداخت کن
استفاده کردن

بد نیست و کارم
رو بعضی وقتها
راه میندازه

۱٪
صفحه 24

خیلی جالبه و کلی
خوشم اومده،
نیازهام سریعتر
رفع میشه

۶۶٪
خوشم نیومد و
تجربه جالبی
نبود

٪

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟
مردم

کسبوکارها

نهاد قانونی
نظارتی

اکوسیسهههتم
فعلههی خههدمات
وام و اعتبههار

مؤسسات
مالی و اعتباری
مجاز

لیزینگها
بانکها
(ارائهدهندگان وام و
اعتبار)

بازیگران مالی جدید

شرکتهای
رتبهسنجی

در ایران

(بهههههها تمرکزبههههههر ارائهدهنههههههدگان
خدمات)
قرضالحسنه
خانوادگی و
دوستانه

صفحه 25

صندوقهای
پژوهش و
فناوری

تحلیل ایلیا۱۴۰۱ ،

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

چههههرا میههههزان
رضهههایت از
بهههههههازیگران
مههههههههههههههههههالی
جدیهههههههههههههههد

نسهههههههههههبت بهههههههههههه
وضهههههعیت کلهههههی
وام و اعتبهههههار در
ایهههههههههران بهههههههههاالتر
است؟!

صفحه 26

میزان رضایت از وضعیت
کلی وام و اعتبار در کشور

در
مقابل

میزان رضایت از خدمات
بازیگران مالی جدید وام و اعتبار

۶۲٪

خوبه

۱۷٪
۲۲٪

بده

٪

۳

۱٪
همش ضره و
کیل پشیمونم

۷٪
اصال خوشم
نیومد ،سخت بود
و ارزشش رو
نداشت

۳٪

بهعنوان تجربه
خوب بود ویل دیگه
استفاده نیمکنم

تجربه جالب بود ویل
باعث میشه بیشت
خرج کنم

خییل جالبه و کیل
خوشم اومده ،نیازهام
رسی عتر رفع میشه

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟
مردم

کسبوکارها

نهاد قانونی
نظارتی

بازیگرانی

که
توانستهاند تا حدی

اصلیترین
چالشهای
مردم (پروسه دریافت

مؤسسات
مالی و اعتباری
مجاز

لیزینگها
بانکها
(ارائهدهندگان وام و
اعتبار)

بازیگران مالی جدید

شرکتهای
رتبهسنجی

وام ،ضامن و وثیقه) را

تسهیل یا حل
کنند.
صفحه 27

قرضالحسنه
خانوادگی و
دوستانه

صندوقهای
پژوهش و
فناوری

تحلیل ایلیا۱۴۰۱ ،

فردای مطلوب وام و اعتبار ایران

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

وام مطلهههوب

وامی است؟

پروسهی اعتبارسنجی

ایرانیهههها چگونهههه
نرخ سود ساالنه

وثیقه و ضمانت

موضههوع وام ایههدهال یهها مطلههوب را از هفههت منظههر مههورد پرسههش قههرار دادیههم کههه نتههایج آن
براساس دادههای جمعآوریشدهی ما در دو صفحهی بعد تبیین شده است.
نکتهی جالب اینکه درست است که در وضع موجود گروههای رفتاری متفاوتی داشتیم و
برداشتهای متفاوتی از موضوع وام در کشور مشاهده شد ،اما در ارتباا با وضع مطلهوب
همهی این گروهها تا حد بسیار زیادی به یک تصویر مشترک اشاره میکنند.

زمان
بازپرداخت

مبلغ وام

بلوکه کردن

صفحه 29

محل هزینهکرد

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

وام مطلوب

در نگاه ایرانیها

مجبور به ارسال کلی
مدرک نباشم و با امضای
الکترونیکی باشه

حضوری

غیرحضوری

اعتبارسنجی
کال وثیقه و ضامن و فیش
حقوقی و  ...نخواد (و یا از
سفته استفاده بشه)

عدم ارائه وثی ه و
ضامن

ارائه هر نوع وثی ه

ضمانت
تا  ۰درصد

 ۱۰تا  ۱۳درصد

باالی  ۵۰درصد

نرخ سود ساالنه

مبلغ وام

زیر  ۰میلیون تومان

زمان بازپرداخت

یک تا دو ماهه

بلوکه کردن پول

حتما ً بلوکه میکنم

صفحه 30

صد میلیون تا
یک میلیارد

باالی یک میلیارد

باالی سه سال

مطمئن نیستم؛
خیلی بستگی به
مبلغ و شرایطش
داره

اصال حاضر نیستم

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

محل هزینهکرد مطلوب اون وام یا اعتبار کجا باشه؟

۸۵

محل هزینهکرد

وام مطلوب

تصههویر روبههرو محههل هزینهههکرد مطلههوب براسههاس بیشههترین انتخههاب از میههان گزینههههای
موجود را نشان میدهد.

کمک هزینه
خرید خانه

۸۰

توسعه
کسبوکار

۵

۵

خرید وسیله
نقلیه

۷

کاالی
دیجیتال

۶

۵

پرداخت
بدهیهای قبلی

۳

سفر و
تفریح

۱

سرمایهگذاری

لوازم
خانگی

سایر*

* محلهههای هزینهههکردی ماننههد خههرج روزمههره ،آمههوزش ،درمههان ،پوشههاک و لههوازم آرایشههی و بهداشههتی بهههدلیل عههدم فراوانههی بههاال بهههعنوان سههایر درنظههر گرفتههه
شدهاند.

صفحه 31

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

مقایسه دو نمودار محل هزینهکرد موجود و محل هزینهکرد مطلوب نشان میدههد باتوجهه بهه اینکهه کهاربران در وضهع مطلهوب مبهالغ
وام رو باالتر از مبالغ وضع فعلی (موجود) درنظر میگیرند ،عالقه بیشتری به خریداری کاالهای سرمایهای گرانتر (مثل خریهد خانهه)
نشههان میدهنههد؛ عالوهبههراین بهها درنظههر گههرفتن امکههان دریافههت وام بزر تههر بههه خههروج از فضههای کارمنههدی و شههروع و توسههعه کسههبوکار
شخصی نیز عالقه نشان میدهند.

۸

خرید وسیله
نقلیه

٪

کاالی
دیجیتال

توسعه
کسبوکار

۳

کمک هزینه
خرید خانه

۸

لوازم
خانگی

٪

کاالهای
اساسی

۶

سرمایهگذاری

پرداخت
بدهیهای قبلی

سایر*

* محلهای هزینهکردی ماننهد سهفر و تفهریح ،آمهوزش ،درمهان ،پوشهاک و لهوازم آرایشهی و بهداشهتی بههدلیل عهدم فراوانهی بهاال بههعنوان سهایر درنظهر گرفتهه
شدهاند.

صفحه 32

توسعه
کسبوکار

۵

کمک هزینه
خرید خانه

۸۰

۵

خرید وسیله
نقلیه

۷

کاالی
دیجیتال

۶

۵

پرداخت
بدهیهای قبلی

۳

سفر و
تفریح

۱

۸۵

سرمایهگذاری

لوازم
خانگی

سایر*

* محلهههای هزینهههکردی ماننههد خههرج روزمههره ،آمههوزش ،درمههان ،پوشههاک و لههوازم آرایشههی و بهداشههتی بهههدلیل عههدم فراوانههی بههاال بهههعنوان سههایر درنظههر گرفتههه
شدهاند.

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

همهههانطور کهههه اشهههاره کهههردیم همگرایهههی بهههاالیی در تصهههور از وام مطلهههوب در میهههان گروهههههای
مختلف جامعه وجود دارد ،اما وقتی صهحبت از پهذیرش و اسهتفاده از سهرویسهای جدیهد و
نوآورانههه میشههود رویکههرد متفههاوتی را در میههان جههوانترین نسههل مشههمول دریافههت
خدمات مالی مشاهده میکنیم.

صفحه 33

آیندهی محتمل وام و اعتبار ایران

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

االن بخر ،بعهدا ی پرداخهت
کن در جامعه ایران

میزان تمایل به اساتفاده از خادمات االن بخار ،بعادا ً پرداخات کان
(اعتبار ده میلیون تومانی با بازپرداخت دو الی سه ماهه)

نسل زد ،بیشترین تمایل و تقاضای استفاده از خدمات االن بخر ،بعدا ی پرداخهت کهن را در
ایران دارد.

بله

طبق گزارشی که در ژوئن  ۲۰۲۲توسط مکنزی منتشر شده است ،اگرچهه اسهتفاده
از خدمات  BNPLدر میان مشتریان مسنتر نیز در حال رشهد اسهت ،امها مخاطبهان
اصلی این گروه عمدتا ی جوانها (نسل زد) محسوب میشهوند .طبهق گزارشهها37 ،
درصهههد از نسهههل  Zو  30درصهههد از نسهههل هزارههههها (نسهههل  )Yکهههاربر ایهههن خهههدمات
هسهتند؛ درحالیکهه  17درصهد از نسهل  Xو 6درصهد از مشهتریان مسهنتر ( Baby
 )boomersاز این خدمت بهره میبرند .در این گزارش ادعا میشهود کهه اگهر ارائهه دهنهدگان
BNPLبهه جهذب تعهداد زیهادی از مصهرف کننهدگان جهوان ادامهه دهنهد و بتواننهد بها
افزایش سن نیز آنها را حفه کننهد ،شهاهد کهاهش حجهم کهارت اعتبهاری و تغییهر
رویکرد خدمات وام و اعتبار خواهیم بود.
Reinventing credit cards: Responses to new lending models in the US, McKinsey, 2022

خیر

۹ ٪

۷۹٪

۷٪

۲۱٪

نسل  :Zاین نسل بهطور میانگین در سال  ۱۰ ،۲۰۲۲تا  ۲۵سال سن دارند.
نسل  :Yاین نسل بهطور میانگین در سال  ۲۶ ،۲۰۲۲تا  ۴۲سال سن دارند.
نسل  :Xاین نسل بهطور میانگین در سال  ۴ ،۲۰۲۲تا  ۵۷سال سن دارند.
ممکن است محدوده سنی تعریفشده برای هر نسل در منابع مختلف تفاوت جزئی داشته باشند.
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۶ /۵٪

۶/۵٪

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

محهههههههل هزینههههههههکرد االن
بخر ،بعدا ی پرداخت کن

محل هزینهکرد مطلوب اعتبار خرد

در جامعه ایران

مههها از مهههردم پرسهههیده بهههودیم کهههه اگهههر بتوانیهههد تههها سهههقف ده میلیهههون تومهههان اعتبهههار بههها
بازپرداخت دو تا سه ماهه بگیرید با آن چه کار میکنید؟
و تعجهههبآور ایهههن بههههود کهههه در وهلههههی اول همههههه پاسهههخدهندگان سهههرمایهگذاری خههههرد را
بهههعنوان محههل هزینهههکرد انتخههاب کههرده بودنههد کههه میتههوان بههرآورد کههرد جامعهههی ایههران
بهشدت نگران آیندهی مالی خود است.
محل هزینهکرد  BNPLدر دنیا با ایران متفاوت میباشد و کاربران بیشتر متمایل
به استفاده از این اعتبار در روزمره و کاالهای مصرفی هستند.
مد و پوشاک

کاالی دیجیتال

۱

لوازم خانگی

۱
خورد و خوراک

۸۱

کاالهای
ضروری

۳٪
کتاب ،فیلم و
موسیقی

۸۳

۳۳

۸۷

لوازم
کسبوکار

۸۳/۶

لوازم
کسبوکار

۳۶

خرج روزمره
(خورد و خورراک)

۸۳/۵

سایر

٪

* به دلیل امکان انتخاب بیش از یک گزینه توسط کاربران مجموع درصدها باالی صد درصد میباشد.
Buy Now, Pay Later :Understanding the demand and opportunity behind the hype, Market intelligence report, 2021
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۱۳/۷

سرمایهگذاری
خرد

۳٪

سرمایهگذاری
خرد

سرمایهگذاری
خرد

۸/۵

آموزش

۱

خرج روزمره
(خورد و
خوراک)

۸۰

لوازم
کسبوکار

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

تشههابه برهمزننههدگی
صنعت وام و اعتبار دنیا

نئوبانکههها در صههنعت بههانکی و BNPLههها در

فرآیند غیرحضوری

االن بخر،
بعدا ی
پرداخت کن
)(BNPL

برپایهی موبایل
مخاطب اصلی :نسل Z
متحولگرای صنعتشان
رفتار-محور و آیندهنگر
کاهندهی هزینه برای مشتری
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نئوبانک

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

تشهههابه برهمزننهههدگی
صنعت وام و اعتبار دنیا

نئوبانکهههها در صهههنعت بهههانکی و BNPLهههها در

دادهها و شواهد ما هم مؤید آن است که جریهان االن بخهر و بعهدا ی پرداخهت
کهههن در کشهههور مههها نیهههز رو بهههه رشهههد خواههههد بهههود و باتوجهههه بهههه خهههأ
سرویسهای اعتباری ،جای خود را بهخوبی پیدا خواهد کرد!
به نظر میرسد چنین جریانی همانطورکه در دنیا روبه رشد است میتواند در کشور ما نیز قابل توجه باشد.

فرآیند غیرحضوری
برپایهی موبایل

)(BNPL

مخاطب اصلی :نسل Z
متحولگرای صنعتشان
رفتار-محور و آیندهنگر
کاهندهی هزینه برای مشتری
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نئوبانک

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

در آخر اگر بخواهیم گذار از وضع موجود به وضع مطلهوب

را توصیف و تجویز کنیم...

بانکها و مؤسسات مالی
بانکهههههها و مؤسسهههههات مهههههالی و
اعتبهاری بهه ارائهه خهدمات از ۱۰۰
میلیهههون تومهههان تههها بهههاالی یههههک
میلیارد بپردازند.

میلیارد تومان

وضهههههع موجهههههود نمایهههههانگر وضهههههعیتی نهههههامطلوب از
خههدمات وام و اعتبههار بهها وجههود چالشهههای اصههلی
ماننهههد پروسههههی دریافهههت وام و بحهههث ضهههمانت،
وثیقهههه و مبهههالغ پهههایین میباشهههد .از سهههوی دیگهههر
رضههایت از بههازیگران جدیهههد در سههطح بههاالیی قهههرار
دارد.

بانکهههههههها و مؤسسهههههههات مهههههههالی و
اعتباری به ارائه خدمات تها سهقف
 ۵۰۰میلیهههون تومهههان بهههه اشهههخاص
حقیقی میپردازند.

۵۰۰

میلیون تومان

ارائهدهندگان وام خرد به ارائه
خههدمات تهها سههقف  ۰الههی ۵۰
میلیون تومان میپردازند.
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میلیون تومان

۵

ارائهدهنهههدگان  BNPLبهههه
ارائههه خههدمات تهها سههقف ۵
میلیههههههههههههههههههون تومههههههههههههههههههان
میپردازند.

ارائهدهندگان BNPL

میلیون تومان
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۱+

میلیارد تومان

پیشههنهاد میشههود بههازیگران فعههال در اکوسیس هتم
وام و اعتبار حدود فعالیت خود را از یکدیگر تمیز
دهنهد و بهه ارائههی بهبهود خهدمات بها کیفیهتتر بهها
حذف چالشهای موجود بپردازند.

بانکها و مؤسسات مالی

ارائهدهندگان وام خرد

مبلغ وام

وضع موجود (زمان حال)

مبلغ وام

۱+

آینده با افق سه ساله

همکهههههههاری (پارتنرشهههههههی ) راهبهههههههردی بانکهههههههها و
مؤسسهات مهالی و اعتبهاری بها بهازیگران وام خههرد و
 BNPLدر جههههت کهههاهش هزینهههه و عهههدم درگیهههری
فرآیندی با مشتریان خرد (توسط بازیگران بهزر )
میتواند مسیری برد -برد را رقم زند.

۱۰۰

ارائهدهندگان وام خرد
ارائهدهندگان BNPL
ارائهدهنههههههههدگان  BNPLبههههههههه
ارائهههه خهههدمات تههها سهههقف ۱۰
میلیون تومان میپردازند.

ارائهدهنههههدگان وام خههههرد بههههه
ارائه خدمات از  ۱۰میلیون تا
سههههقف  ۱۰۰میلیههههون تومههههان
بپردازند.

میلیون تومان

۱۰

میلیون تومان

………

بههه امیههد روزهههایی کههه خههدمات وام و اعتبههار ،بهگونهههای بهتههر در زنههدگی
مردم کشورمان نقشآفرین باشد...
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پیوست

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

روش تحقیق
این مطالعه که در ادامه گزارش مردم ایهران از خهدمات مهالی چهه میخواهنهد و در پهی شناسهایی نیازههای جامعهه ایهران در زمینههی خهدمات وام و اعتبهار شهکل گرفتهه اسهت ،بهه شناسهایی
رفتارهای اعتباری مردم ،چالشها و دغدغههای موجود و درنهایت وام و اعتبار مطلوب ایرانیها میپردازد.
در مطالعه موجود عالوهبر بررسی کلیات وضهعیت وام ،بهه ارائههی تصهویری از نگرشههای مختلهف در خصهوص دریافهت وام (چالشهها ،محهل هزینههکرد و  )...و نیهز شهرایط اعتبهار خهرد و
سرویس االن بخر ،بعدا ی پرداخت کن نیز پرداخته شده است.
سه گام اصلی انجام پژوهش به شرح ذیل است.

مطالعه

بررسهههی و مطالعهههه ادبیهههات موضهههوع در
زمینههه رفتارهههای اعتبههاری ،دیههدگاههای
پیرامههون وام و کارکردهههای آن در دنیهها،
چالشههههههههها و محلهههههههههای هزینهههههههههکرد
ازجمله اقهدامات اولیهه بهوده اسهت کهه
منجههر بههه شههکلگیری چهههارچوب اصههلی
پرسشنامه شد.
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طراحی و توزیع پرسشنامه

در ادامهههه بهههه طراحهههی یهههک پرسشهههنامه
شهههامل  32سهههوال و در سهههه بخهههش بههها
ههههههههدف جمهههههههعآوری اطالعهههههههات بهههههههرای
شناسایی الگوههای رفتهاری اعتبهاری در
میهههان مهههردم ایهههران پهههرداختیم؛ شهههایان
ذکهههههر اسهههههت باتوجهههههه بهههههه پاسهههههخهای
مخاطهههههههههههب سهههههههههههواالت پرسشهههههههههههنامه
شرطیسازیشده است.

جمعبندی و تحلیل ایلیا

اطالعههههههههههات احصارشههههههههههده از طریههههههههههق
پرسشهههنامه براسهههاس نگهههرش و رفتهههار
پاسههخدهندگان همچههون اسههتفاده هههر
گروه از خهدمات وام و اعتبهار موجهود و
خدمات مطلوب و موردانتظار احتمهالی
تدوین و ارائه گردید.

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه میخواهند؟

دانشجو یا
دیپلم یا دانشآموختهی
دکتری
زیردیپلم
۱۱٪

۱۵٪

پاسخدهندگان

دانشجو یا
دانشاموختهی
کاردانی یا
کارشناسی
3۶٪

پرسشنامه،
چه کسانی بودند؟

توزیع جنسیتی،
سنی ،جبرافیایی و
تحصیالت
پاسخدهندگان

جنسیت پاسخدهندگان
45%
40%

دانشجو یا
دانشاموختهی
کارشناسی ارشد
3۸٪

تحصیالت پاسخدهندگان

35%
30%
25%

تعداد
پاسخدهندگان

h

20%

Isfahan

15%

دریافت پاسخ فراتر از نسبت توزیع جمعیتی

دریافت پاسخ متناسب با توزیع جمعیتی
دریافت پاسخ کمتر از توزیع جمعیتی

10%

۶۵۳

5%
0%

باالی  ۵۵سال

۵۴-۴

۴۲-

سن پاسخدهندگان *
*
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az

۲-۲۵

18-24

جغرافیای پاسخدهندگان

از آنجاییکه تمرکز خدمات وام و اعتبار در ایران در حال حاضر عموما ی بر افراد باالی  18سال است ،محدودهی سنی زیر  ۱۳سال درنظر گرفته نشده است.

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.

بخش صنعت مالی
بخش صنعت مالی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا بر
نوآوری در صنعت مالی تمرکز دارد که این نوآوری
میتواند از مسیر تحول دیجیتال ،بازطراحی مدل و
توسعه کسبوکار ،طراحی و تدوین استراتژی ،نقشهراه،
آیندهنگاری و نهادینهسازی رویکردهای نوآوری باز تحقق
یابد.
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