
140۱شرکت مشاوره مدیریت ایلیا؛ تهران، تابستان 
. ا استتمامی اطالعات و مطالب مندرج در این گزارش حاصل مطالعه، تحلیل و تألیف تیم شرکت مشاوره مدیریت ایلی

الزم به ذکر .استبالمانعمنبعذکرباتنهاآنمطالبازاستفادهوبودهایلیابهمتعلقاثراینمعنویومادیمالکیت
.  است ایلیا هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از نتایج این مطالعه ندارد

مردم ایران از 
خدمات وام و اعتبار

چه می خواهند؟
حال و هوای وام و اعتبار ایران چگونه است؟



2صفحه  

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟

فهرست

۶صفحه حال و هوای امروز وام و اعتبار ایران

 ۸ صفحه فردای مطلوب وام و اعتبار ایران

 ۱ صفحه پیوست

...شروع ماجرا 

نتایج مطالعه در چند جمله 

۳۱صفحه آینده ی محتمل وام و اعتبار ایران

4۰صفحه ...به  امید روزهایی بهتر برای وام و اعتبار 



به رسم ادب
.سپاس گزاریمبسیار،کرده اندهمراهیراماگزارشاینتهیه یدرکهعزیزانیوبزرگوارانهمهاز

.یمدارراتشکرکمالبوده اندماهم فکروهمراهکاراینمختلفمراحلدرکهزعفرانیاصغرزاده ملیحهخانماز

به  نام او
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مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟

هچمالیخدماتازایرانمردم»نامبهکردیممنتشرگزارشیپیشنیمو  سال  یکدودح

رحاضحالدرایرانمردمچالشبزرگ ترینکهبودیمپرسیدهگزارشآندرکه«می خواهند؟

بابودیمآوردهبه دستمردمنظراتازکهپاسخیوچیست؟مالیخدماتباارتباطدر

!بود«وامدریافتسختی»اختالف

دلیلششدهمطرحپاسخ هادرکهموضوعیکهبودذهنماندراینهمیشهمدتایندر

است؟چالش آفرینوسختحداینتامقولهاینمردمنظربهمنظریچهازچیست؟

پرسش هایبسیاریو؟می گیرندوامچهبرایمردمبیشترکجاست؟چالش هامهم ترین

ربمزیدهمکشوراعتبارووامبه ویژهومالیصنعتدراخیرسالیکاتفاقاتاما.دیگر

گزارشآننتیجهدروشویممتمرکزموضوعاینرویکنیم،جزمراعزم مانتاشدعلت

.کنیممنتشرمی خواهند؟چهاعتبارووامخدماتازایرانمردمنامبه راجدیدی

اصاشخبرایکشورماندراعتبارووامفعلیوضعیتکهمی پردازیماینبهگزارشایندر

،هاوام نگیر )رفتاریمتفاوتگروهسهمتوجهآنجریاندرکهاستصورتیچهبهحقیقی

.کردیمتبیینراآن هانظراتنقطهوشدیم!(کارکشته هاووام گریزها

رایباعتبارووامخدماتارائهفضایدرلندتکیجدیدبازیگراننقشمتوجهحینهمیندر

دممر بینخدماتشانازخوبیخیلیرضایتکالسیک، جریانبرخالفکهشدیمهممردم

.داردوجود

ردمممطلوباعتبارووامکهمی شودپرداختهاینبهآندرکهداریمرادیگریبخشآنازبعد

افرادرشپذیونگاه؛می کشیمتصویربهراموضوعاینمتفاوتیابعادازواستصورتیچهبه

باجوان ترنسل هاینظرتفاوتمتوجهومی کنیمبررسیرانوآورانهوجدیدخدماتبهجامعه

.می شویمقدیمی ترنسل های

ار از آمده این است که ما نیاز بهه یهک گهذبه دستتحلیل هاو داده هادر انتها چیزی که براساس 

ایفههای نقههشبههازتعریفتحههوالتشمهم تههرینوضههع موجههود بههه وضههع مطلههوب داریههم کههه یکههی از 

در خیلهههههی از کشهههههورهای . و مؤسسهههههات مهههههالی کالسهههههیک در حهههههوزه وام و اعتبهههههار اسهههههتبانک هههههها

در فضهههای وام و اعتبهههار اسهههت،آدم هههابخهههش قابهههل تههوجهی از جریهههان مهههالی زنهههدگی توسههعه یافته

وام و اعتبههار در زنههدگینقش آفرینههیامیههدواریم مهها هههم در کشههورمان شههاهد روزهههایی باشههیم کههه 

. مردم مؤثرتر و مفیدتر باشد

یل ههایتحل، تفکرات و ایده ها، ماحصل می شودبدیهی است مطالبی که در صفحات آتی مالحظه 

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

. هرگونه بازخورد و دیدگاه شما خوانندگان ارجمند خواهیم بود

شامخیوحید
ایلیامدیریتمشاورهشرکتمدیره،هیئتعضو

shamekhi@ilia-corporation.com

ثابتمهگل
ایلیامدیریتمشاورهشرکتمشاور،

sabet@ilia-corporation.com
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مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟

نتایج 
مطالعه 

در چند جمله
ن آمهده در ایهبه دسهتاگر بخواهیم نتایج 

گهههزارش را در چنهههد جملهههه چکیهههده کنهههیم، 
.اشاره به ده مورد را ضروری می دانیم

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

5صفحه  

مهردم ایهران در ارتبهاا بها وام،چالش هایمهم ترین
دریافهههههت وام، تهههههأمین سهههههخت گیرانهپروسهههههه های
غ سهههنگین و ضهههامن معتبهههر و نیهههز مبهههالوثیقهههه های

.باال استکارمزدپایین وام با 

و بانک هههههاتوسههههط وام هههههاتنههههها حههههدودی نیمههههی از 
یهد بازیگران مالی جد! می شودمؤسسات  مالی اعطا 

ه یرتبهخانوادگی و دوستانه در قرض الحسنه هایو 
.بعدی محل دریافت وام قرار دارند

ه حدود چهار و نیم میلیون نفر از مردم ایران تجرب
ارائه شههههدهاسههههتفاده از وام خههههرد و یهههها اعتبههههار خههههرد 

!داشته اندتوسط بازیگران مالی جدید را 

میههزان رضههایت از خههدمات بههازیگران جدیههد،  بسههیار
گین بهه طور میهان! باالتر از بهازیگران کالسهیک اسهت

درصهههد دریافت کننهههدگان ایهههن خهههدمات ۶۰بهههیش از 
.داشته اندآن هاسطح رضایت باالیی از 

ا ، بههین صههد میلیههون تومههان تههایرانی هههاوام مطلههوب 
دریافهههههت خهههههدمات . یهههههک میلیهههههارد تومهههههان اسهههههت

ه از بهها تسهههیل شههرایط ضههمانت و وثیقههغیرحضههوری
.دیگر معیارهای وام مطلوب جامعه ایران است

یا نگرفته اندحدود یک سوم از مردم یا تا االن وام 
نجاه همچنین پ! شده اندوام گرفته  و بعد پشیمان 

وام بهین دو تها پهنج  بهاروام گیرندگاندرصد از گروه 
.گرفته اند

دریخاصنقش،بیلبوردهاوتلویزیونیتبلیغات
مؤسساتوبانک هااعطاییوام هایاطالع رسانی

دنشباخبرونیازبه هنگامجستجو!ندارندمالی
دوستانوخانوادهطریقاز  اعتباروواماز

.داردراآگاهی رسانیدرتأثیربیشترین

و نسل زد، بیشهترین اقبهال و پهذیرش خهدمات وام
خهههههههههرد، سهههههههههرمایه گذاری. اعتبهههههههههار جدیهههههههههد را دارد

تههها ده میلیهههون وام ههههایگزینهههه خهههرج جهههذاب ترین
. تومان دو تا سه ماهه برای مردم است

و مؤسسهههات مهههالی بههها بهههازیگران بانک ههههاهمکهههاری 
وام و اعتبهههار خهههرد نو ههههور و تقسهههیم ارائه دهنهههده

واندمی ت، (برای مثال از منظر مبلغ)حیطه فعالیت 
تجهههویزی بهههرای آینهههده صهههنعت وام و اعتبهههار ایهههران 

.باشد



امروز وام و اعتبار ایرانحال و هوای
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؟جوریهدر کشور چه وضعیت گرفتن وام 

بده

 ۳ ٪

۱۷٪

خوبه

تجربهههههههههههه مهههههههههههردم چهههههههههههرا
وع در ارتبههاا بهها موضههکشههورمان 

ناخوشههایندوام تهها ایههن انههدازه 
؟است
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در ارتباا با وام در کشور داریم؟چند گروه  رفتاری 

تا االن وام نگرفتم

۲۴٪

۱۲٪

مگه میشه 
وام نگرفت

ی گرفتم، ولی  قبال
پشیمون شدم

6۴٪

ی بهرای ههر از همهین رو. سه گروه رفتااری متفااوت در مواجهاه باا م ولاه وام و اعتباار در کشاور وجاود دارداز پرسشنامه متوجه شدیم که حداقل به دست آمدهپاسخ هایبا بررسی بیشتر 
ههر یهک از مها و رفتاری است که در اکثر افراد آن گروه مشترک بوده است که شهایدویژگی هایدارنده ینماینده آن گروه )گرفتیم درنظرنماینده آن گروه به عنوانکاراکتری را آن هایک از 

.می کنیماز وضع مطلوب وام و اعتبار در کشورمان، از این سه کاراکتر استفاده بخش هاییدر ادامه نیز برای توصیف وضع موجود و (. یا از اطرافیان ما باشد

.. .مثل وام، خرید اقساطی، االن بخر بعداً پرداخت کن و خدمات اعتباری تا حاال از 
؟استفاده کردی
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مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟

مسعودفرامرزآیدا
!وام نگیر

.(تجربه وام گرفتن نداشته استبه حالتا )
!وام گریز

.(تتجربه گرفتن وام داشته است اما پشیمان شده اس)
!کارکشته

.(استزندگی اشوام گرفتن بخشی از روال معمول )
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آیدا

هزینهههه ماهانهههه خهههودش، فههههار  از 
.تومانهمیلیون ۵خانواده حدود  .می کنهزندگی والدینشهمراه با ساله۲۱ خانمی 

فیهان و از اطرانمی شههضهامنشو درآمهد خاصهی نهداره، کسهی نمی کنهههنوز به طور جدی کهار این کهبه با توجهآیدا یک جوان دانشجو است که 
ی سهراغش نهره، بهتهره ی بایهد ومی کنههوقتهی ههم بهه وام فکهر ! هم شنیده که وام گرفتن خیلی سهخته و اصهال قتهی وام بهه نظهرش میهاد آدم حتمها

!بدهتکونیزندگیش رو یک بتونهبگیره که 

.  کارشناسیهدانشجوی 

.(تجربه وام گرفتن نداشته استبه حالتا )! وام نگیر
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مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟

دالیهههل عهههدم مهم تهههرین
از خههههههههدمات وام و اسههههههههتفاده 

اعتبار از منظر این گروه چیست؟
ریاونقهد، ترسهناکهخیلهی سهخت و سهاالشپروسه دریافت وام بهرای آیهدا و ههم سهن و 

یههکاون هههاضههامن شههدن هههم کههه دیگههه تههوی نسههل . بشههنسههرا  وام رفههتن بی خیههالکههه 
!لطف خیلی ویژه است بهشون

الو سود باکارمزد نه سختگیراپروسه ی
دریافت وام

سنگینوثیقه های
معتبرضامن هایو 

مبلغ وام کمه

تن نیازی به گرف
وام نداشتم

گردش حساب 
می خوانباال 

از منظر ذهنی و 
روحی 

۲ ٪

 ۱۳٪

۱۲٪

 ۱۰٪

۳٪

۶٪

۶٪

سایر

۹٪

حضوریهفرآیندها 

۴٪ ضررههمش 
۴٪

وام نگرفتی؟هیچ وقتکه تا االن چی شده 
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بحث ضمانت
و وثی ه رو 

کننآسان تر

 ۲/۵٪

ر باالتمبلغ های
با

کمترکارمزدهای

 ۲۹/۲٪

فرآیند دریافت
وام تماماً 
آنالین باشه

۱۶/۹٪

در هیچ حالتی 
نمی رمسمتش

۷/۳٪

بازپرداخت ها
مدت ترطوالنی 

باشه

۷/۱٪

سایر

۶/۵٪

 ً از خدمات اعتباریمی گیریتصمیم ( بیفتهچه اتفاقی )چی بشه کال
؟استفاده کنی

رانتهدرمسکونیواحدمربعمترهرقیمتمتوسطمرکزیبانکگزارشآخرینبر اساس
متر۱۲می توانندتومانیمیلیون۴۳۰ مسکنوامبازوجینکهاستتومانمیلیون۴۰ حدود

میلیون۰ ۱حدودفار تازهتومانیمیلیون۴۳۰ )مذکوروامکنند؛خریداریرامسکونیواحدیکاز
میلیارد۲ومتری۵۰مسکونیواحدیکازدرصد۲۴خریدهزینهکفافتنها(دریافتهزینه

.می دهدراتهراندرتومانی
*

بایدمسکنتومان  میلیون۴۸۰وامدریافتمتقاضیانتومان،هزار ۱۴۰برگههر بهمسکنتسهیالتاوراققیمتافزایشبهتوجهبا 

!کنندهزینهوامایندریافتبرایتومانمیلیون۱۳۴

وامتومانمیلیون۲۰۰ شامل)تومانمیلیون۲۳۰ سقفتاتهرانفردیمسکنوامدریافتبرای
هزار۴۰۰ ومیلیون۷۳ می بایستمتقاضیاننیز(مسکنجعالهوامتومانمیلیون۳۰ومسکنخرید

.کنندهزینهتومان،هزار۱۴۰برگههراحتساببامسکنتسهیالتاوراقخریدبابتتومان
نمی تواآنباکهمی ماندباقیمتقاضیبرایتومانهزار۶۰۰ومیلیون۲۰۱ تنهاهمنهایتدر
.کردخریداریتومانمیلیون۴۰ مترهرقیمتمتوسطبامسکنیکازمتر۵

.خریدتهراندرخانهمتر۸ می توانمیلیونی۰ ۱ وامباخانه؛خریدرویای

۱۴۰۱بانک مرکزی، 

امهها چههه بشههود ایههن گههروه 
از خهههههدمات وام و اعتبهههههار اسهههههتفاده 

؟می کنند
دارهاز و نیهنمی شههفعلی محقهق وام هایبا این می کنهتالش دارهکه آیدا براش آینده ای

.بحث ضمانت را هم برای خودش حل بکنهبه گونه ایتا 
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فرامرز
ش یکهی حهدود پهانزده سهال پهی. کارمنهدهو در شرکتی نهه چنهدان بهزر  دارهسال سابقه کار بیست و پنجفرامرز همسر و پدری است که حدود 

فتن فرامهوش کهردن امکهان گهر نتیجهه اشدیگهه مهاجرا اذیهت شهد کهه بخش هایدو دفعه به اصرار همکارانش وام گرفت اما آنقدر در پروسه و 
.بعدش بودسال هایوام در همه 

هزینههه ماهانههه آقهها فرامههرز بههیش از 
.تومانهمیلیون ۱۵ 

مند و کار کاردانیهتحصیالتش 
.شرکتهیک 

.می کنهبا همسر و فرزندان زندگی  ساله۵۴ آقایی 

.(تجربه گرفتن وام داشته است اما پشیمان شده است)! وام گریز
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و سود باالکارمزد

پروسه ی
سختگیرانه 
دریافت وام

ن سنگیوثیقه های
رمعتبضامن هایو 

مبلغ وام کمه

گردش حساب 
می خوانباال 

زمان بازپرداخت 
کوتاه مدت

 ۲۰٪

 ۱۳٪

18٪ ۱1٪
۴٪

۴٪

سایر
 ۱۱٪

حضوریهفرآیندها 
6٪

ضررههمش 
8٪

؟دیگه وام نگرفتیکه از وام گرفتن زده شدی وچی شد 

دالیهههههههههههههل مهم تهههههههههههههرین
ده از از استفاپشیمان شدن 

خهههههدمات وام و اعتبهههههار چهههههه بهههههوده 
است؟

ره، از تهها وقتههی میشههه نقههدی خریههد کههرد و زیههر قههرض نرفههت نبایههد وام بگیههدارهفرامههرز بههاور 
م هههم کههه وادفعههه ایتههازه چنههد . نگیههروام هیچ وقههتمی تههونیشههنیده بههود کههه تهها پدرشههم

و بهانکی احسهاس خطهرسهودهایبها ایهن وضهع همین طهور. کهردکالفهه اشگرفهت فرآینهدها 
.شدهبی خیالو کال می کنهضرر هم 
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بحث ضمانت
و وثی ه رو 

کننآسان تر

  ۱/۶٪

ر باالتمبلغ های
با

کمترکارمزدهای

۲۲/۳٪

فرآیند دریافت
وام تماماً 
آنالین باشه

۱۷/۷٪

در هیچ حالتی 
نمی رمسمتش

۳/۹٪

بازپرداخت ها
مدت ترطوالنی 

باشه

۷/۶٪

سایر

 ۱۱/۴٪

 ً مجددا از خدمات می گیریتصمیم ( بیفتهچه اتفاقی )چی بشه کال
اعتباری استفاده کنی؟

ازچه بشود ایهن گهروه اما
ی خهههههههههدمات وام و اعتبهههههههههار  مجهههههههههددا

؟می کننداستفاده 
ک زخمهی دوباره وام بگیهرم بایهد یهک مبلبهی باشهه کهه بتهونم بهه یهبخوامفرامرز میگه اگه 

میلیههون تومههان اعتبههار ۱۰۰ کههه بهها ایههن همههه سههال کههار، دیگههه بههه انههدازه دارهدوسههت ! بههزنم
وضهع از طرف دیگه با این. نندازهداشته باشه و دیگه تو این سن و سال به این و اون رو 

.ترافیک و مریضی هم مجبور به این بانک و اون بانک رفتن نباشه
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مسعود
میهد کهه بهه بهازار کهار فهورودشتهوی همهون اوایهل . می کنههکهار آی تیکه ازدواج کرده و کامپیوتر خونده و توی یک شرکت سالیهمسعود چند 

بهها همهههمی شهههرو کههرد کههه هههر زمههانی کههه تالشههشو همههه نمههی دهرو نیازهاشههونحقههوقش کفههاف وقتههاچههرا کههه خیلههی خوبیهههوام گههرفتن چیههز 
.می کنندر مورد امکان وام گرفتن از جاهای مختلف صحبت دوستاشو همکاراشهمیشه با . وام بگیرهزحمت هاشو سختی ها

هزینه ماهانه آقا مسعود بیش از
.تومانهمیلیون ۱۰ 

شد تحصیالتش کارشناسی ار 
.شرکتهو کارمند یک 

.می کنههمراه با همسرش زندگی  ساله۵  آقایی 

.(تاسزندگی اشوام گرفتن بخشی از روال معمول )! کارکشته



17صفحه  

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟

مثل وام، خرید اقساطی،خدمات اعتباری میزان استفاده از 
؟چ دره... االن بخر بعداً پرداخت کن و 

دو تا پنج بار فقط یک بارشش تا ده بار باالی ده بار

۱۷٪

۵۰٪

 ۲۱٪

۱۲٪

فتهادن از وقتی خودشون شروع به کار کردن به فکر گرفتن وام هم ادوستاشمسعود و 
ن آمارهها ههم نشهو. بگیهرنتونستنشد که هر دو سه سالی حداقل یک وام این طوریو 

ش از ، بهیمهی کننبیشتر افرادی که در حال حاضر از خدمات وام و اعتبار اسهتفاده می ده
.اقدام به دریافت وام کردنیک بار

چنههد بههار تهها االن ایههن گههروه 
؟گرفته اندوام 
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...(  وام، اعتبار خرد و )از خدمات اعتباری استفاده اتعلت 
چی بوده؟

۴۲٪

۲۷٪

 ۱۰٪

۹٪

۳٪
۴٪

پههههههههول کههههههههم 
داشهههههههههههههههههتم 
می خواسهههتم
یهههههههههههههه چیزی

بخرم

ه تهورم باالسهت کهانقدر
وام بگیرمنفعمهبه 

کهههههههههههههههههههههههههههههههههاالی 
باکیفیهههههههههههههههت تر

بگیرم

نقهههدمبههها پهههول 
کار کنم

زنههههههههههههدگیم رو 
سهههههههههههههههههههههاده تر

می کنه
سایر

مههواردیبههرای چههه ایههن گههروه 
ینبزر  تههرو می گیرنههدوام و اعتبههار 
را چههههههههه مثبههههههههتشنکتههههههههه 
؟می دانند

ای تههورم و زنههدگی در اقتصههاد تههورمی همیشههه پههول کههم میههاره و بههر بههه خاطرنسههل مسههعود 
یچیزایهاون وقت ههاخیلهی نگیهرهرو افهزایش بهده، اگهر وام خریهدشقهدرت بتونهاین که
ر چیزههایی کهه دداره؛ اون سهعی می مونههو  از زندگی عقب بخرهنمی تونهرو می خوادکه 

اره و بیهبه دسهتهمسهرش بهه همراهرو بها وام گهرفتن مهداوم می خواسهتهزندگی مشترک 
.کیفیت زندگیشون رو باال ببره

گههههههههههههههههههههههههههههههههههههروه ۴۱٪ 
د کارکشته ها عقیده دارنه
بهها وام و اعتبههار نیههاز آدم

ه برطهههرف میشهههسهههریع تر
(افزایش قدرت خرید)

امکهههان بهبهههود ۷٪ 
ان کیفیههت زنههدگی بهها امکهه

خریههههههههههد محصههههههههههوالت و 
ه مثل خانه)خدمات بهتر 
را( مناسههههب ترو ماشههههین 
ت نکتهههه مثبهههبزر  تهههرین

در خهههدمات وام و اعتبهههار 
.می دانند

میشههههههههههههههههههههههههههههه ۱۵٪ 
.کردسرمایه گذاری

مههواردیدرصههد باقیمانههده، بههه ۷* 
و تراکنش هههههاساده سههههازیماننههههد 

اشههاره بههه روزاسههتفاده از خههدمات 
.کرده اند
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28٪

25٪
مبلغ های
وام کم

17٪

۴٪

زمان بازپرداخت 
کوتاه

۵٪
پارتی بازیهآشنا و 

۱۲٪

۵٪

اغلب فرآیندها 
حضوریه

و کارمزد
سود باال

۳٪

هزینه کردمحل 
محدود

۱٪
سایر

پروسه ی
هسخت گیران
دریافت وام

وثیقه های
سنگین و 

رمعتبضامن های

ه؟در ارتباط با دریافت وام و اعتبار چیدغدغه اتبزرگترین چالش و 

هککرداشارهفوریوامبهمی توانوامدریافتسنگینپروسه هایدیگرازاین،عالوه بر
ی  وامنامباطرح هاییکرد؛دریافتراآنبتوانکاریروزسهیادو رفکهاستوامیعموما
یبیغروعجیبشرایطآن هاازبرخیحالاینبامی شودارائهبانکیشبکهدرهمچنانفوری
!نیدکبلوکهپولبگیرید،واممی خواهیدکهمبلغیازبیشاستالزماینکهمثالدارند،

اهمدوحداکثرتاازدواجتسهیالتدریافتفرآیندشدنطیازحکایتقوانیندرحالی که
السدوتاحتیواماخذفرآیندکردنطیبهدریافت کنندگانومتقاضیانعملدردارد،
.دارنداذعان

سال؟۸قانون حداکثر دو ماه زمان برای دریافت وام ازدواج یا 

ایهههههن گهههههروه در کنهههههار تجربهههههه قابهههههل 
تهههههههههههوجهی کهههههههههههه در موضهههههههههههوع وام 

بزر  تههههههههههههرین، داشههههههههههههته اند
؟می دانندآن  را چه چالش 

...اما شرایط دریافت وام فوری
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، جامعه شههناختیکههه مشههخت اسههت تغییههرات رفتههار و سههبک زنههدگی مههردم از منظههر همههان طور

شهده تغییرات نهاد خانواده و ارتباطات انسانی در ایران و نیهز کهاهش سهرمایه  اجتمهاعی سهبب

مطهرح عهدم عالقهه بهه)است نگاه جامعهه بهه بحهث ضهمانت و وثیقهه بها گذشهته متفهاوت باشهد 

امههها در عمهههل همچنهههان از قهههوانین رو بهههه گذشهههته ...( کهههردن موضهههوع وام بههها خهههانواده و اقهههوام و 

.می شوداستفاده 

تری بههها اعتمهههاد بیشهههمصهههرف کنندگانگفهههت در شهههرایط اقتصهههادی مسهههاعد، می تهههوانبهههه طورکلی

مت اقتصههادی، مههردم بههه سههرکههودو از سههوی دیگههر، در شههرایطمی کننههدنسههبت بههه آینههده رفتههار 

؛ لهههذا ایهههن شهههرایط عهههدم می شهههوندو درآمهههد خهههود متمایهههل سهههرمایهو ذخیهههره کهههردنصهههرفه جویی

.اطمینان اقتصادی بر فرهنگ و جامعه نیز تأثیرگذار خواهد بود

یکساندغدغه هایمتفاوت اما گروه های
در موضوع وام و اعتبار

ضااااااامن هایساااااانگین و وثی ااااااه های
معتبر

هر هرچند واکنشمی دهدو کارکشته ها نشان وام گریزها، وام نگیرهابررسی هر سه گروه 
گههروه بههه موضههوع وام و اعتبههار متفههاوت اسههت، امهها نگههرش و دغدغههه هههر سههه گههروه در اکثههر 

؛می باشدموارد یکسان 
:سه دغدغه اصلی هر سه گروه به ترتیب اولویت به شرح ذیل است

باالکارمزدمبالغ پایین وام با 

اصلی ترین
چالش های
وام و اعتبار

ساااااااااااااخت گیرانهپروساااااااااااااه ی
دریافت وام
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و بانک ههههامیلیهههارد تومهههان هزینهههه تبلیغهههات هااازار۳بااایش از 
جی نظرسهنبر اسهاسحالی کههدر ! مؤسسات مالی در چهار سال گذشهته بهوده اسهت

!نمی کنند، مردم کشورمان توجه خاصی به این تبلیغات انجام شده

وام گزینهه هایاز چطور این گروه 
؟ می شوندبا خبریا اعتبار

دا نیههاز بههه وام داشههته باشههه از زیههر سههنگ هههم شههده وام مناسههب رو پیههوقتی کهههمسههعود 
. رهمی گیهو از خانواده ههم کهه کمهک می کنهصحبت دارههمکاراو دوستا، مدام با می کنه

ی تبلیغههات تههوی  انههک و ببیلبوردهههایو تلویزیون هههاجالههب اینههه کههه بههرای وام گههرفتن اصههال
.نمی کنهجلب نکرده و نظرشومؤسسات مالی 

می کنمو نیاز داشته باشم جستجو بشممجبور 

می شماز طریق خانواده و دوستان باخبر 

...(صحبت با همکاران و )تو محیط کاری 

اجتماعی تبلیغ ببینمشبکه هایتوی 

بینمتوی خیابون ببیلبوردتبلیغ توی تلویزیون و 

نمی شمو باخبر نمی کنمپیگیری 

بیادپیامک

  ۹/۱٪

۲۴/۱٪

۲۲/۵٪

می شماینترنتی باخبر سایت هایاز طریق ۶/۲٪

۵/۷٪

۱/۵٪

۰/۷٪

۰/۲٪

۱۴۰۰تا ۹۶ ۱، بانک هامالی صورت های

؟ می شیباخبر از خدمات وام و اعتبار جدید چطوریمعموالً 

این همه هزینه تبلیغ خدمات وام و اعتبار برای چیست؟ 
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بانک و 
موسسات مالی

52%
قرض الحسنه 
خانوادگی و 

فامیلی
14%

د بازیگران مالی جدی
14%

از شرکتم وام 
می گیرم

13%

از دوست و آشنا
7%

 ً ؟می گیریوام و اعتبار از کجا معموال

ی  وام یهها از کجهها ایههن گههروه معمههوال
؟می کننددریافت اعتبار 

یهههک نکتهههه جالهههب در نحهههوه دریافهههت وام و اعتبهههار، افهههزایش سههههم بهههازیگران مهههالی جدیهههده 
بها هاین کهاین موضوع بهرای مسهعود بهه ایهن شهکل اتفهاق افتهاد کهه بعهد از ...(. و لندتک ها)

نهاد داد پیشهپسهرخاله اشگفتگویی در رابطهه بها نیهاز بهه دریافهت وام داشهت، پسرخاله اش
مههالی جدیههد رو هههم امتحههان کنههه کههه هههم بههه درد بههازیگرایدریافههت وام و یهها اعتبههار خههرد از 
و ههم ایهن پروسهه دریافهت وام رو خیلهی می خهورهتفهریحشمخارج روزمهره و هزینهه سهفر و 

.طی کنهمی تونهسریع تر
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 ً اون وام یا اعتبار کجا بوده؟هزینه کردمحل عمدتا

خرید وسیله   ۸ 
 ۸  ٪  نقلیه

        ٪ 

  ۳ ۶ 

کمک هزینه 
سرمایه گذاریخرید خانه

کاالی 
دیجیتال

لوازم 
خانگی

پرداخت 
قبلیبدهی های

توسعه 
کسب و کار

کاالهای 
*سایراساسی

گرفتهه ردرنظهسهایر بهه عنوانعهدم فراوانهی بهاال بهه دلیلماننهد سهفر و تفهریح، آمهوزش، درمهان، پوشهاک و لهوازم آرایشهی و بهداشهتی هزینه کردیمحل های* 
.  شده اند

انایر ازخارجدرمردماعتباریرفتارونگرشتفاوتازنمونه ای

وام یههههها هزینهههههه کردمحهههههل 
ت؟اعتبار دریافتی این گروه کجاس

،می کننتجربهدارنکهاطمینانیعدموآینده هراسیبه خاطردوستاشومسعود
کاهشبالقوهریسکجلویوکننسرمایه ایکاالهایصرفرووامشونمی دنترجیح
.بگیرنروآیندهدرخریدشونقدرت

  ۹٪

۱/۷٪

*تلفیق بدهی بازپرداخت 
بدهی ها

هزینه بهبود
خانه

وسایل 
گران قیمت

درمان خودرو و 
تعمیر آن

تغییر محل 
زندگی کسب و کار

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

در سهههال ( Lendingtree)وام دههههیپلتفهههرمتوسهههط یهههک صهههورت گرفتهمطالعهههه یدر 
ی بها امتیهاز اعتبها)شخصی وام گیرندگاننشان داده شده است که ۲۰۲۲  ( ری بهاالخصوصها

تن تلفیهق بهدهی و بازپرداخهت بهدهی بهرای گهرف! می کننهدچگونه وام خود را خرج 
بهود خانهه قهرار دارنهد؛ بهرتبه هاو شرایط بهتر در باالترین کم ترکارمزدوام با نرخ 

.گرفته اندبعدی قرار رتبه هاینیز در گران قیمتو خرید وسایل 

مشتریان با رتبه اعتباری
۱۰۰۰ از ۷۲۰نمره یاز بیش تر

ری مشتریان با رتبه اعتبا
۱۰۰۰ از ۷۲۰نمره یاز کم تر

متوسط درصد هر دو گروه

ین تبهدیل چنهد: تلفیق بهدهی* 
بهههههههههه یهههههههههک وام کوچههههههههک تروام 

م بههههه سیسههههتبا توجههههه، بزر  تههههر
اعتباری خارج از کشور
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وام و یههها اعتبهههار چنهههد نفهههر از 
ی پرداخههههههت کههههههن)خههههههرد در ایههههههران (االن بخههههههر بعههههههدا
؟کرده انداستفاده 

یگران از همون ابتدا شروع به استفاده از خدمات اعتبار خهرد بهاز( امیر)مسعود پسرخاله
یبهه تازگمالی جدید کرد و به مسعود هم این پیشنهاد رو داد و مسعود و همسرش ههم 

.با این خدمات آشنا شدن و شروع به استفاده کردن
ارهدروز بهه روزرضایتشهونآمار هم حاکی از اینه که تعداد مشتریان این خهدمات و سهطح 

! می شهبیشتر و بهتر 

یاد میلیون نفر از خدمات وام و یا اعتبار خرد بازیگران مالی جد۱/۵
.کرده انداستفاده 

درصهدی کهه در جامعهه ایهران از خهدمات ۶۴درصهد از ۱۴، می دههدشواهد پرسشهنامه نشهان 
.نندمی ک، از بازیگران مالی جدید اقدام به دریافت خدمات می کنندوام و اعتبار استفاده 

کلیوجالبهخیلی
،اومدهخوشم
سریع ترنیازهام
میشهرفع

جالبیتجربه
باعثولیبود

بیشترمیشه
کنمخرج

هتجرببه عنوان
ولیبودخوب
استفادهدیگه

نمی کنم

خوشماصال
سخت،نیومد
ارزششوبود
نداشترو

ضررههمش
کلیو

پشیمونم

توی،خوبهخیلی
خیلیروزمرهزندگی
می خورهدردبه

۶۶٪
کارمونیستبد
وقت هابعضیرو

ندازهمیراه
خوشم نیومد و
تجربه جالبی

نبود   ۱٪
 ٪

یچندباربله 
امتحان 
کردم

امتحان کردم 
ولی ادامه ندادم

شنیدماسمشو
تاحاالولی 

استفاده نکردم

ی نه نشنیدم اص ال

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

دریافت کردی؟( BNPL)در قالب االن بخر و بعداً پرداخت کن تا حاال اعتبار رو 

چطور بوده؟از خرید اعتباری و قسطی از بازیگران مالی جدید استفاده اتتجربه 

۶۲٪

۲۲٪

۳٪ ۷٪
۱٪

۱۴۰۱تحلیل ایلیا، 
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م اکوسیسهههت
خههدمات فعلههی

وام و اعتبههار
در ایران

ارائه دهنههههههدگانتمرکز بههههههربهههههها )
(خدمات

۱۴۰۱تحلیل ایلیا، 

بانک ها 
وام و ارائه دهندگان)

(اعتبار

کسب وکارها
مردم

نهاد قانونی 
نظارتی

شرکت های
رتبه سنجی

لیزینگ ها

بازیگران مالی جدید

صندوق های
پژوهش و 
فناوری

مؤسسات 
ی مالی و اعتبار

مجاز

قرض الحسنه
خانوادگی و 
دوستانه
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خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟مردم ایران از 

میههههزان چههههرا
رضهههایت از 
بهههههههازیگران
مههههههههههههههههههالی 
جدیهههههههههههههههد 
نسهههههههههههبت بهههههههههههه 
وضهههههعیت کلهههههی 
وام و اعتبهههههار در 
ایهههههههههران بهههههههههاالتر 

!است؟

میزان رضایت از وضعیت
ورکلی وام و اعتبار در کش

بده

 ۳ ٪

۱۷٪
خوبه

کیلوجالبهخییل
نیازهام،اومدهخوشم

میشهرفعرسی    ع تر

ویلبودجالب  تجربه
بیشت  میشهباعث

کنمخرج

تجربهبه عنوان
هدیگویلبودخوب

منیم کناستفاده

خوشماصال
بودسخت،نیومد 
روارزششو

نداشت

رههمش وض 
نمپشیمو کیل

۶۲٪

۲۲٪

۳٪ ۷٪
۱٪

میزان رضایت از خدمات 
اربازیگران مالی جدید وام و اعتب

در
مقابل
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که بازیگرانی
تا حدی توانسته اند

اصلی ترین
چالش های

پروسه دریافت )مردم
را ( وام، ضامن و وثیقه

حل تسهیل یا 
.  کنند

بانک ها 
وام و ارائه دهندگان)

(اعتبار

کسب وکارها
مردم

نهاد قانونی 
نظارتی

شرکت های
رتبه سنجی

لیزینگ ها

صندوق های
پژوهش و 
فناوری

مؤسسات 
ی مالی و اعتبار

مجاز

قرض الحسنه
خانوادگی و 
۱۴۰۱تحلیل ایلیا، دوستانه

بازیگران مالی جدید



فردای مطلوب وام و اعتبار ایران
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چگونهههه ایرانی ههههاوام مطلهههوب 
است؟وامی

اعتبارسنجیپروسه ی

زمان 
بازپرداخت

نرخ سود ساالنه

مبلغ وام

هزینه کردمحل  بلوکه کردن

وثیقه و ضمانت

یهها مطلههوب را از هفههت منظههر مههورد پرسههش قههرار دادیههم کههه نتههایج آن  ایههده الموضههوع وام 
.بعد تبیین شده استصفحه یما در دو جمع آوری شده یداده هایبر اساس

تیم و رفتاری متفاوتی داشگروه هایدرست است که در وضع موجود این کهجالب نکته ی
لهوب متفاوتی از موضوع وام در کشور مشاهده شد، اما در ارتباا با وضع مطبرداشت های

.می کنندتا حد بسیار زیادی به یک تصویر مشترک اشاره گروه هااین همه ی
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اعتبارسنجی
حضوری غیرحضوری

ضمانت

نرخ سود ساالنه

مبلغ وام

زمان بازپرداخت

ایرانی هادر نگاه وام مطلوب 

بلوکه کردن پول

درصد۵۰باالی  درصد۰  تا 

باالی یک میلیارد میلیون تومان۰  زیر 

باالی سه سال یک تا دو ماهه

اصال حاضر نیستم می کنمحتماً بلوکه 

ارائه هر نوع وثی ه
عدم ارائه وثی ه و 

ضامن

مجبور به ارسال کلی 
ای مدرک نباشم و با امض
الکترونیکی باشه

کال وثیقه و ضامن و فیش
و یا از )نخواد... حقوقی و 

(سفته استفاده بشه

مطمئن نیستم؛ 
خیلی بستگی به
مبلغ و شرایطش 

داره

ا صد میلیون ت
یک میلیارد

درصد۱۳ تا ۱۰ 
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وام مطلوبهزینه کردمحل 
 هایگزینهههبیشههترین انتخههاب از میههان بر اسههاسمطلههوب هزینههه کردتصههویر روبههرو محههل 

. می دهدموجود را نشان 

اون وام یا اعتبار کجا باشه؟مطلوب هزینه کردمحل 

کمک هزینه  ۸۵ 
 ۵   ۸۰ خرید خانه

  ۵ ۷ ۶ 

۵ ۳ ۱ 

کاالی 
دیجیتال

سرمایه گذاری

خرید وسیله 
نقلیه

لوازم 
خانگی

پرداخت 
قبلیبدهی های

توسعه 
کسب و کار

سفر و 
*سایرتفریح

تههه گرفدرنظههرسههایر بههه عنوانعههدم فراوانههی بههاال بههه دلیلماننههد خههرج روزمههره، آمههوزش، درمههان، پوشههاک و لههوازم آرایشههی و بهداشههتی هزینههه کردیمحل هههای* 
.  شده اند
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خرید وسیله   ۸ 
 ۸  ٪  نقلیه

        ٪ 

  ۳ ۶ 

کمک هزینه 
سرمایه گذاریخرید خانه

کاالی 
دیجیتال

لوازم 
خانگی

پرداخت 
قبلیبدهی های

توسعه 
کسب و کار

کاالهای 
*سایراساسی

گرفتهه ردرنظهسهایر بهه عنوانعهدم فراوانهی بهاال بهه دلیلماننهد سهفر و تفهریح، آمهوزش، درمهان، پوشهاک و لهوازم آرایشهی و بهداشهتی هزینه کردیمحل های* 
.  شده اند

کمک هزینه  ۸۵ 
 ۵   ۸۰ خرید خانه

  ۵ ۷ ۶ 

۵ ۳ ۱ 

کاالی 
دیجیتال

سرمایه گذاری

خرید وسیله 
نقلیه

لوازم 
خانگی

پرداخت 
قبلیبدهی های

توسعه 
کسب و کار

سفر و 
*سایرتفریح

تههه گرفدرنظههرسههایر بههه عنوانعههدم فراوانههی بههاال بههه دلیلماننههد خههرج روزمههره، آمههوزش، درمههان، پوشههاک و لههوازم آرایشههی و بهداشههتی هزینههه کردیمحل هههای* 
.  شده اند

بهالغ بهه اینکهه کهاربران در وضهع مطلهوب مبا توجههمی دههدنشان مطلوب هزینه کردمحل وموجود هزینه کردمحل مقایسه دو نمودار 
( ریهد خانههمثل خ)گران ترسرمایه ایخریداری کاالهای ، عالقه بیشتری به می گیرنددرنظر( موجود)وام رو باالتر از مبالغ وضع فعلی 

 کارکسههب وتوسههعه بههه خههروج از فضههای کارمنههدی و شههروع و بزر  تههرگههرفتن امکههان دریافههت وام درنظههربهها عالوه بههراین؛ می دهنههدنشههان 
.می دهندنیز عالقه نشان شخصی 
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گروه ههههایبهههاالیی در تصهههور از وام مطلهههوب در میهههان همگرایهههیکهههه اشهههاره کهههردیم همهههان طور
جدیهد وسهرویس هایاما وقتی صهحبت از پهذیرش و اسهتفاده از مختلف جامعه وجود دارد، 

دریافههت  مشههمول  نسههل  جههوان ترینرویکههرد متفههاوتی را در میههان می شههودنوآورانههه
.می کنیمخدمات مالی مشاهده 



آینده ی محتمل وام و اعتبار ایران
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ن میزان تمایل به اساتفاده از خادمات االن بخار، بعاداً پرداخات کا
(اعتبار ده میلیون تومانی با بازپرداخت دو الی سه ماهه)

۹ ٪ ۷۹٪۶ /۵٪

دهاسهتفااگرچههمنتشر شده است، مکنزیتوسط ۲۰۲۲ طبق گزارشی که در ژوئن 
مخاطبهان، امها اسهترشهدحالدرنیز مسن ترمشتریانمیاندرBNPLاز خدمات 

ی اصلی این گروه   37،گزارش ههاطبهق. می شهوندمحسوب ( نسل زد) ها جوانعمدتا
ایهههن خهههدمات کهههاربر(Yنسهههل )هزاره ههههانسهههلازدرصهههد30وZنسهههلازدرصهههد
 Baby)مسهن ترمشهتریانازدرصهد 6وXنسهلازدرصهد 17درحالی کهه؛ هسهتند

boomers )  دهنهدگانارائههاگهرکهه می شهوددر این گزارش ادعا . می برنداز این خدمت بهره
BNPLبهابتواننهدودهنهدادامههجهوانکننهدگانمصهرفاززیهادیتعهدادجهذببهه
ر و تغییهاعتبهاریکهارتحجهمشهاهد کهاهش،کننهدحفه راهاآننیزسنافزایش

.رویکرد خدمات وام و اعتبار خواهیم بود

Reinventing credit cards: Responses to new lending models in the US, McKinsey, 2022

ی پرداخهت االن بخر، بعهدا
در جامعه ایرانکن 

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

۷٪ ۲۱٪ ۶/۵٪

بله

خیر

.سال سن دارند۲۵ تا ۱۰ ، ۲۰۲۲ این نسل به طور میانگین در سال :Zنسل 

.سال سن دارند۴۲تا ۲۶، ۲۰۲۲ این نسل به طور میانگین در سال 

.سال سن دارند۵۷ تا  ۴، ۲۰۲۲ این نسل به طور میانگین در سال  :  Xنسل 

:Yنسل 

.برای هر نسل در منابع مختلف تفاوت جزئی داشته باشندتعریف شدهممکن است محدوده  سنی 
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سرمایه گذاری ۱۳/۷
خرد

مطلوب اعتبار خردهزینه کردمحل

لوازم  ۸۷
کسب و کار

آموزش ۸/۵ 

سرمایه گذاری
خرد

لوازم  ۸۳/۶
کسب و کار

 ۱ 
خرج روزمره 

خورد و )
(خوراک

سرمایه گذاری ۳٪ 
خرد

۸۳/۵ 

 ۸۰ 

خرج روزمره 
(خورراکخورد و )

۳۶ 

لوازم 
کسب و کار

االن هزینهههههههه کردمحهههههههل 
ی پرداخت کن بخر، بعدا

در جامعه ایران

مایل و کاربران بیشتر متمی باشددر دنیا با ایران متفاوت BNPLهزینه کردمحل 
.به استفاده از این اعتبار در روزمره و کاالهای مصرفی هستند

ا مههها از مهههردم پرسهههیده بهههودیم کهههه اگهههر بتوانیهههد تههها سهههقف ده میلیهههون تومهههان اعتبهههار  بههه
؟می کنیدبازپرداخت دو تا سه ماهه بگیرید با آن چه کار 

را خههههرد سهههرمایه گذاریپاسهههخ دهندگاناول همههههه وهلهههه یایهههن بههههود کهههه در تعجهههب آورو 
ایههران جامعههه یبههرآورد کههرد می تههوانانتخههاب کههرده بودنههد کههه هزینههه کردمحههل بههه عنوان
.نگران آینده ی مالی خود استبه شدت

 ۱  
کاالی دیجیتال

 ۱  
مد و پوشاک

 ۳٪ 
لوازم خانگی

۳۳ 

کاالهای 
ضروری

۸۱ 
خورد و خوراک

۸۳ 

کتاب، فیلم و 
موسیقی

٪ 
سایر

.می باشدباالی صد درصد درصدهابه دلیل امکان انتخاب بیش از یک گزینه توسط کاربران مجموع * 

Buy Now, Pay Later :Understanding the demand and opportunity behind the hype, Market intelligence report, 2021
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ههها در BNPLدر صههنعت بههانکی و نئوبانک هههابرهم زننههدگیتشههابه 
صنعت وام و اعتبار دنیا

غیر حضوریفرآیند 

موبایلبرپایه ی

Zنسل : مخاطب اصلی

صنعتشانمتحول گرای

آینده نگرمحور و -رفتار

هزینه برای مشتریکاهنده ی

(BNPL)

نئوبانک
االن بخر، 
ی  بعدا

پرداخت کن

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟
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هههها در BNPLدر صهههنعت بهههانکی و نئوبانک ههههابرهم زننهههدگیتشهههابه 
صنعت وام و اعتبار دنیا

. در کشور ما نیز قابل توجه باشدمی تواندچنین جریانی همانطورکه در دنیا روبه رشد است می رسدبه نظر 

غیر حضوریفرآیند 

موبایلبرپایه ی

Zنسل : مخاطب اصلی

صنعتشانمتحول گرای

آینده نگرمحور و -رفتار

هزینه برای مشتریکاهنده ی

(BNPL)نئوبانک

ی پرداخهت و شواهد ما هم مؤید آن است کهداده ها جریهان االن بخهر و بعهدا
خهههأبهههه باتوجههههو کهههن در کشهههور مههها نیهههز رو بهههه رشهههد خواههههد بهههود

!پیدا خواهد کردبه خوبیخود را جای اعتباری، سرویس های

مردم ایران از خدمات وام و اعتبار چه می خواهند؟
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گذار از وضع موجود به وضع مطلهوبدر آخر اگر بخواهیم 
...را توصیف و تجویز کنیم

(زمان حال)وضع موجود  مبلغ وام

 +۱
میلیارد تومان

۵۰۰
میلیون تومان

50
میلیون تومان

۵
میلیون تومان

ام
 و
لغ
مب

 +۱
میلیارد تومان

 ۱۰
میلیون تومان

 ۱۰۰
میلیون تومان

آینده با افق سه ساله

BNPLارائه دهندگان

وام خردارائه دهندگان

و مؤسسات مالیبانک ها

وضهههههع موجهههههود نمایهههههانگر وضهههههعیتی نهههههامطلوب از 
اصههلی چالش هههایخههدمات وام و اعتبههار بهها وجههود 

دریافهههت وام و بحهههث ضهههمانت، پروسهههه یماننهههد 
ر از سهههوی دیگههه. می باشهههدوثیقهههه و مبهههالغ پهههایین 

رضههایت از بههازیگران جدیهههد در سههطح بههاالیی قهههرار
.دارد

تم بههازیگران فعههال در اکوسیسههمی شههودپیشههنهاد 
میز وام و اعتبار حدود فعالیت خود را از یکدیگر ت

بهها کیفیهت تربهبهود خهدمات بها ارائهه یدهنهد و بهه 
.موجود بپردازندچالش هایحذف 

و بانک ههههههههاراهبهههههههردی ( پارتنرشهههههههی )همکهههههههاری 
و مؤسسهات مهالی و اعتبهاری بها بهازیگران وام خههرد

BNPL در جههههت کهههاهش هزینهههه و عهههدم درگیهههری
( زر توسط بازیگران به)فرآیندی با مشتریان خرد 

.برد را رقم زند-مسیری بردمی تواند

و مؤسسهههههههات مهههههههالی و بانک هههههههها
ف اعتباری به ارائه خدمات تها سهق

میلیهههون تومهههان بهههه اشهههخاص ۵۰۰
.می پردازندحقیقی 

وام خرد به ارائهارائه دهندگان
۵۰الههی ۰  خههدمات تهها سههقف 

.می پردازندمیلیون تومان 

بهههه BNPLارائه دهنهههدگان
۵ارائههه خههدمات تهها سههقف 

میلیههههههههههههههههههون تومههههههههههههههههههان 
.می پردازند

وام خههههرد بههههه ارائه دهنههههدگان
میلیون تا۱۰ ارائه خدمات از 

میلیههههون تومههههان ۱۰۰ سههههقف 
.بپردازند

بههههههههه BNPLارائه دهنههههههههدگان
۱۰ ارائهههه خهههدمات تههها سهههقف 

.دمی پردازنمیلیون تومان 

و مؤسسات مالیبانک ها

و مؤسسهههههات مهههههالی و بانک هههههها
۱۰۰ اعتبهاری بهه ارائهه خهدمات از 

میلیهههون تومهههان تههها بهههاالی یههههک
.میلیارد بپردازند

وام خردارائه دهندگان

BNPLارائه دهندگان



40صفحه  

………

بهتههر در زنههدگیبه گونههه ایبههه امیههد روزهههایی کههه خههدمات وام و اعتبههار، 
...باشدنقش آفرینمردم کشورمان 



پیوست
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روش تحقیق
ی تبهار شهکل گرفتهه اسهت، بهه شناسهایاعاین مطالعه که در ادامه گزارش مردم ایهران از خهدمات مهالی چهه می خواهنهد و در پهی شناسهایی نیازههای جامعهه ایهران در زمینهه ی خهدمات وام و

.رفتارهای اعتباری مردم، چالش ها و دغدغه های موجود و در نهایت وام و اعتبار مطلوب ایرانی ها می پردازد

رد و و  نیهز شهرایط اعتبهار خه...( چالش هها، محهل هزینهه کرد و )در مطالعه موجود عالوه بر بررسی کلیات وضهعیت وام، بهه ارائهه ی تصهویری از نگرش ههای مختلهف در خصهوص دریافهت وام 
ی پرداخت کن نیز پرداخته شده است .سرویس االن بخر، بعدا

.سه گام اصلی انجام پژوهش به شرح ذیل است

مطالعه
بررسهههی و مطالعهههه ادبیهههات موضهههوع در
زمینههه رفتارهههای اعتبههاری، دیههدگاه های
پیرامههون وام و کارکردهههای آن در دنیهها،

هزینههههههههه کردمحل هههههههههایو چالش ههههههههها
اقهدامات اولیهه بهوده اسهت کههاز جمله

منجههر بههه شههکل گیری چهههارچوب اصههلی
.پرسشنامه شد

جمع بندی و تحلیل ایلیا
اطالعههههههههههات احصار شههههههههههده از طریههههههههههق 

ار نگهههرش و رفتهههبر اسهههاسپرسشهههنامه 
همچههون اسههتفاده هههر پاسههخ دهندگان

گروه از خهدمات وام و اعتبهار موجهود و 
خدمات مطلوب و موردانتظار احتمهالی

.تدوین و ارائه گردید

هطراحی و توزیع پرسشنام
در ادامهههه بهههه طراحهههی یهههک پرسشهههنامه 

سهههوال و در سهههه بخهههش بههها 32شهههامل 
ههههههههدف جمهههههههع آوری اطالعهههههههات بهههههههرای 

در شناسایی الگوههای رفتهاری اعتبهاری
میهههان مهههردم ایهههران پهههرداختیم؛ شهههایان 

پاسهههههخ هایبهههههه با توجههههههذکهههههر اسهههههت 
مخاطهههههههههههب سهههههههههههواالت پرسشهههههههههههنامه 

.استشرطی سازی شده
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پاسخ دهندگان
، پرسشنامه

چه کسانی بودند؟
جنسیتی، توزیع

سنی، جبرافیایی و 
تحصیالت 

پاسخ دهندگان

تحصیالت پاسخ دهندگانجنسیت پاسخ دهندگان

24-18

سن پاسخ دهندگان

Isfahan

az

h

جغرافیای پاسخ دهندگان

ی بر افراد باالی آنجایی کهاز  .  گرفته نشده استدرنظرسال ۱۳ سنی زیر محدوده یسال است، 18تمرکز خدمات وام و اعتبار در ایران در حال حاضر عموما *

*

۶۵۳
تعداد

پاسخ دهندگان

دانشجو یا 
دانش اموخته ی
کارشناسی ارشد

3۸٪

ا دیپلم ی
مزیردیپل
 ۱۵٪

دانشجو یا 
دانش اموخته ی

کاردانی یا
کارشناسی

3۶٪

دانشجو یا 
دانش آموخته ی

دکتری
 ۱۱٪

یتیدریافت پاسخ فراتر از نسبت توزیع جمع
یتیدریافت پاسخ متناسب با توزیع جمع

از توزیع جمعیتیکم تردریافت پاسخ 

 ۲- ۲۵ سال۵۵باالی  ۵۴-۴   -۴۲



www.ilia-corporation.com
office@ilia-corporation.com

218865172998 +
، طبقه اول 3، بن بست پیروز، پالک (جردن)بلوار نلسون ماندال 

به1386سالازایلیامدیریتمشاورهبین المللیشرکت
خدمات.می پردازدمشاورهوپژوهشحرفه ایخدماتارائه
ر،بازامطالعاتکسب وکار،توسعهوطراحیزمینهدرایلیا

تحولعملکرد،بهبوداستراتژی،پیاده سازیوطراحی
مدیریتنوآوری،راهکارهایپیاده سازیدیجیتال،

وپویایی.استسازمانیتوسعهوانسانیسرمایه های
ومشتریاننیازازعمیقدرکحاصلایلیا،دریادگیری
سطحارتقایبرتأکیدبامتناسبراهکارهایطراحی

.استکشوردرمدیریتمشاورهخدماتاستاندارد

، شرکت ایلیا
مجموعه ای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران

برایلیامدیریتمشاورهشرکتمالیصنعتبخش
نوآوریاینکهداردتمرکزمالیصنعتدرنوآوری
ومدلبازطراحیدیجیتال،تحولمسیرازمی تواند
ه راه،نقشاستراتژی،تدوینوطراحیکسب وکار،توسعه

قتحقبازنوآوریرویکردهاینهادینه سازیوآینده نگاری
.یابد

بخش صنعت مالی 


