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 چکیده

قالب طرح فرد بزرگسال( در  ۰۱۴22خانوار شهری ) 5۱۱۱از  ۰3۸۴مرکزی در سال گیری بانکاین مطالعه با استفاده از نتایج نمونه

شهری به خدمات مالی    » ضای   « دسترسی خانوارهای  ، از طریق یک مدل پروبیت، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر دریافت و تقا

سایی می      شنا شان می کند. یافتهاعتبارات بانکی در افراد بزرگسال شهری  را  دهند که در مناطق شهری ایران، مردان،  های تحقیق ن

صیل    ۹۱تا  3۱جوانان )بین  شاغلین، اجاره      سال(، افراد با درآمد باالتر، تح ستان خانوار،  سرپر شگاهی، متاهلین،  داران و کردگان دان

ستمری  شترین و زنان، افراد بی م صل، خانه     بگیران، کارکنان دولتی، بی سن، مجرد، کم درآمد، مح ستان   سواد، م ساکنان ا ای هدار و 

ستان  ضا را برای   تهران و خوز شته کمترین تقا سال  دریافت اعتبارات بانکی دا احتمال دریافت اعتبارات بانکی   ۰3۸5اند. به عالوه در 

بگیران و کارکنان دولتی، بیشییتر از داران و مسییتمریکردگان دانشییگاهی، متاهلین سییرپرسییتان خانوار، اجارهبرای جوانان، تحصیییل

 سایرین بوده است. 

شان می  سیت و  نتایج تحقیق همچنین ن ستند. در میان          دهند جن ضا ه شکل دهنده عامل تقا صادی  سن  از جمله عوامل غیر اقت

دهد. تاثیرات   متغیرهای اقتصیییادی، نقر درآمد مهم اسیییت و عدن اطمینان از درآمد تقاضیییا برای اعتبارات بانکی را کاهر می           

صیالت  ضه به جهت هزینه      تح ضا و عر سمت تقا شگاهی در  ست. محل اقامت به   ها قابلهای ورود و ارزیابی بانکدان توجه و مثبت ا

بندی اعتباری است. نوع عضویت در خانوار و وضعیت تاهل، با توجه به نقر افراد در    طور عمده یک پارامتر بسیار مهم برای سهمیه  

ان دولت،  روند و  سییرانجان کارمندشییمار میکننده تقاضییا بهخانوار و بر دوش داشییتن مسییتولیت مالی خانوار از عوامل مهم و تعیین

کنند ها تحمیل میدهنده از جمله بانکدلیل ریسک اعتباری کمتری که به موسسات اعتبارات بانکیبگیران بهداران و مستمریاجاره

 دارای امتیاز اعتباری باالیی هستند.

 مناطق شهری ایران ،مندی از تسهیالت، دسترسی به اعتبارات بانکی: تسهیالت خانوار، تقاضای تسهیالت، بهرههاکلید واژه

 JEL: 21, C  42, C12 , D91 ,  D21 , E21 G  بندیطبقه

 

 

 

                                                           
 ها بر عهده نویسندگان است.شود. مستولیت خطاها و کاستیهای دکتر غالمرضا کشاورز حداد در تدقیق برآوردها و تصحیح متن صمیمانه تشکر میاز راهنمایی - ۰

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و مدرس مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف   - 2

 گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی کارشناس ارشد پژوهشی - 3
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 مقدمه 1

ستفاده می    صرف، از درآمد و ثروت خود ا ست برای رفع    خانوارها برای افزایر م شان کافی نی کنند، زمانی که دیگر درآمد و ثروت ای

یازهای و حفظ رفاه خود قرض می    ازای درآمد آینده خود،   طور خاص، به  ها به  (.  امروزه خانواده 2۱۱۴، ۰گرتل گیرند )برتال و هاچ  ن

ترتیب مطلوبیت خود را حداکثر ( و به این2۱۱2، 3و مگری 2۱۱۱، 2ریو و یانگ-گیرند )دلگذاری قرض میبرای مصییرف و سییرمایه

 (.۰۴۴۹، ۹کنند )هرندینمی

ستم بانکی، افزایر           سی سازی  ستقراض خانوارها موجب آزاد شد ا سان      ر سی آ ستر صرف و د ستقراض می م شود   تر خانوارها برای ا

(. با این حال، مصییرف خانوارها و نیازهایشییان برای اسییتقراض در طول عمرشییان متفاوت 2۱۱۱، 5؛ براوون و همکاران2۱۱5، ۱)دات

ساس نظریه چرخه زندگی آندو    ست. بر ا شان از یک قاعده باثبات و هموار    مودیگلیانی، افرادی -ا صرف ران کند، در دوتبعیت میکه م

کنند، زیرا در این دوره مصرفشان بیشتر از درآمدشان است لذا برای تامین   انداز منفی را تجربه میهای اولیه کاری پسجوانی و سال 

صرف خود قرض می  سالی  به دلیل این وجوه الزن برای م ست پس     گیرند. در میان شان ا صرف  نانداز  و در زماکه درآمدشان بیر از م

 (.  2۱۱۱ریو و یانگ، -کنند )دلبرداشت می اندازهای گذشتهکهنسالی و بازنشستگی به دلیل پایین آمدن درآمدشان از پس

صلی      ستقراض را در پی دارد. امروزه ا صرفی افزایر ا ضای خانوارها برای کاالهای م ستقراض خانوارها بانک افزایر تقا ها  ترین منبع ا

 مند هایی هسیییتند، بنابراین تمامی متقاضییییان از اعتبارات بانکی بهره         رات بانکی دارای محدودیت   باشیییند که در اعطای اعتبا      می

گیری تقاضییا برای وان و احتمال موفقیت در دریافت وان توسیی  شییوند. هدف این تحقیق بررسییی عوامل موثر بر احتمال شییکلنمی

ستفاده از نتایج     شهری در ایران با ا سی خان   »طرح خانوارهای  ستر شهری به خدمات مالی د سال  « وارهای  بانک مرکزی  ۰3۸۴در 

منظور شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی با توجه به مطالعات قبلی انجان شده، از یک مدل پروبیت به جمهوری اسالمی ایران است.

شکل  شهری و     مؤثر بر احتمال  ضا برای وان و احتمال موفقیت در دریافت وان افراد بزرگسال  میزان اثرگذاری این عوامل بر گیری تقا

 شود.دو احتمال یاد شده استفاده می

 مندی از اعتباراتهای خانوارها که در تقاضا و بهرهبه بررسی مطالعات پیشین انجان شده بر روی شواهد تجربی از ویژگی 2در بخر 

مدل تحقیق معرفی و  ۹پردازد. در بخر های توصیییفی میبه بررسییی تحقیق و آماره 3شییود. بخر بانکی موثر اسییت، پرداخته می

 شود.ارائه می ۱گیری و تحلیل نتایج در بخر شود. در نهایت، نتیجهبرآورد می

 

                                                           
1- Bertola and Hochguertel 

2- Del - Rio and Young 

3 -Magri 

4- Herendeen 

5- Dutt 

6- Brown et al. 
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 بررسی مطالعات پیشین 2

ی از مندگونه تحقیقی در خصییوص عوامل موثر بر تقاضییا و بهرهگرفته در این تحقیق، پیر از این هیچهای صییورتبر پایه بررسییی

ست. طرح       صورت نگرفته ا شهری در ایران  س  خانوارهای  شهری به خدمات مالی    »اعتبارات بانکی تو سی خانوارهای  ستر اولین  «د

مندی و تقاضییای اعتبار در میان لین مطالعه انجان شییده در خصییوص عوامل موثر بر بهره طرح آماری انجان شییده و این تحقیق او

از این رو در ادامه به بررسییی مطالعات انجان شییده در خصییوص این موضییوع در خارا از ایران    ۰خانوارهای شییهری ایرانی اسییت. 

 پردازیم.می

های مختلفی برای (. گزینه2۱۱۸و همکاران،  2کنند )کریچلراب میعنوان راهی برای تامین مالی خود انتخخانوارها اسیییتقراض را به

ستقراض وجود دارد که ویژگی  صمیم آن   ا صادی افراد بر روی ت  گذارد. با توجهها برای دریافت اعتبارات تاثیر میهای اجتماعی و اقت

ن بیشییتر از افراد مسیین تمایل به گرفتن اعتبار به نظریه چرخه زندگی، تقاضییا برای اعتبار با سیین افراد رابطه مثبت دارد. افراد جوا

ترسند.   تری را نسبت به قبل داشته و از ریسک ناتوانی در عدن بازپرداخت اقساط اعتبار می    تر انتظار درآمد کمدارند زیرا افراد مسن 

 (.2۱۱۸، ۹موهمین-؛ عبدل2۱۱۹، 3عنصر ریسک در استقراض نهفته است )فابری و پادوال

های سرشماری   در مناطق روستایی اوگاندا، به برآورد مدل پروبیت، با استفاده از داده  اعتبار (، جهت بررسی تقاضای   2۱۱۹) ۱امپوگا

سال  شان می  2۱۱۱-۰۴۴۴و  ۰۴۴3-۰۴۴2های خانوار در  ضای      پرداخته و ن صیات فردی داللت مهمی در تقا صو در اعتبار دهد خ

  است. درخواستی مرتباعتبارو نیز مقدار اعتبار طور مستقیم با تصمیم وی برای گرفتن بهمناطق روستایی اوگاندا دارد. سن هر فرد 

ضیه دوران زندگی، محتمل    ستای فر شتاق درآمدهای باال، پس   در را ست که افراد جوان، پر انرژی و م شتری را به منظور  تر ا انداز بی

سن        سه با افراد م شند. افراد جوان در مقای شته با شتری برای پس  تجمیع ثروت دا ضیه دوران    تمایل بی ستقراض دارند. فر انداز یا ا

وان و کنند. افراد جانداز گذشیته و ثروت انباشیته برای مصیرف اسیتفاده می    کند که افراد مسین بیشیتر از پس  بینی میزندگی پیر

ضای مثبت و معنی    ۹۱تا  ۰۸نوجوان ) ضای کمتری جهت     داری برای دریافت اعتبارات دارند، در حالی کهسال( تقا سن تقا افراد م

سمی دارند. به      اعتباردریافت  شبه ر سمی و  صیالت، ارزش دارایی       از منابع ر سطح تح صیات دیگر مانند  صو های خانوار و عالوه خ

 دهد.  را تحت تاثیر قرار میاعتبار داری تقاضای مسکن به طور معنی

بر بار اعتگیری دریافت کننده در تصییمیم برای برآورد عوامل تعیین ( نیز با اسییتفاده از یک مدل پروبیت، رگرسیییونی  ۰۴۴۹) 5ذلر

های فردی، رسییمی و غیررسییمی ماداگاسییکار، تصییریح نمود. وی عوامل مؤثر را به ویژگیاعتبار حسییب مشییارکت افراد در بازارهای 

ند که ککرد. این دیدگاه فرض می و دالیل مشییارکت تقسیییماعتبار ی نیروی کار، مسییائل خانوادگی تاثیرگذار بر تقاضییای سییرمایه

                                                           
 ( قرار دارد.www.mbri.ac.ir) بر روی سایت پژوهشکده پولی و بانکی« عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی»گزارش اول این طرح با عنوان- ۰

2- Kirchler et al.  

3-Fabbri and Padula 

4  - Abdul Muhmin 

5  - Mpuga 

6  - Zeller 
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ضای   سیله عوامل درونی متاثر می اعتبار تقا شان می شود. یافته تنها به و ضای دریافت  های ذلر ن طور  بهاعتبار دهد که احتمال تقا

سال معنی سن و افزایر درآمد   داری با افزایر  س  مدت وداری اندکی به اعتبارات کوتاهکه با معنی -های تحصیل، افزایر  سته ا ت اب

 گیری در نظر گرفته شود، این دهی به عنوان یک فرآیند تصمیم یابد. وی همچنین مشخص کرد که وقتی اعتبارات وان افزایر می –

برای  که آیا افراد تقاضییاییشییود. این فرآیند بسییتگی دارد به اینآغاز میاعتبار فرآیند با تصییمیم افراد برای دریافت یا عدن دریافت 

(، که تا حدی از طریق 2۱۱۱، ۰ی خانوار اسییت )کیمویو و اومیتیبه عهدهاعتبار دارند یا خیر. تصییمیم در مورد منبع تباراعدریافت 

 شود.  بر منابع اعتباری موجود و الزامات آن مشخص میاعتبار های بالقوه اطالعات در دسترس در مورد درخواست

(. خانوارهای با  2۱۱۴، 2دریافت اعتبار و درآمد خانوار رابطه عکس دارند )سییوینبرخی از مطالعات پیشییین نشییان دادند که احتمال 

گیرند. اما این خانوارها اغلب به دفعات اعتبارگرفته و بیشیییتر اوقات مقروضیییند              درآمد کمتر برای پوشیییر نیازهای خود اعتبارمی    

مد خانوارها بر احتمال دریافت اعتباردر آمریکا  ( نشییان دادند که درآ۰۴۸۱) ۹( برعکس چن و جنسیین2۱۱۴، 3)کاملیتنیر و کریچلر

غنا، ارمنستان، گواتماال، جامائیکا، نیکاراگوئه، رواندا  ( نیز در کشورهای  2۱۱۴) ۱کانت و ضیا -تاثیری ندارد. الحسینی، بک، دمیرگوک 

(،   2۱۱۸) ۴( و وودروف و مارتینز2۱۰۰) 5همچنین ونگایینیافتند. اعتبار خاصی بین درآمد خانوار و دریافت  ، هیچ رابطهو بلغارستان

ضای اعتبار    شان دادند در کنیا تقا صورت    ن ستقیم دارند. نتایج دیگر مطالعات  گرفته در این زمینه و درآمد خانوار با یکدیگر رابطه م

،  ۸نت و کالپرکا-یابد )دمیرگوکنیز افزایر می دهد، هر چه سییطح تحصیییالت افراد افزایر یابد احتمال تقاضییای اعتبار نشییان می

 (. 2۱۱۸، ۴کانت و ضیا-؛ الحسینی، بک، دمیرگوک2۱۰2

مندی از  های ثابت خانوار بر میزان بهره    ( به عالوه دریافتند تحصییییالت، شیییغل، میزان هزینه و دارایی      2۱۱۸مارتینز و وودروف ) 

ری صیالت افراد افزایر یابد با احتمال بیشت  اعتبارات بانکی تاثیرگذار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چه میزان تح  

فراد مندی اکنند. همینطور افزایر دارایی و هزینه نیز اثری مثبت بر افزایر سییطح بهرههای بانکی و اعتبار اسییتفاده میاز حسییاب

عالوه  ( 2۱۰۱) ۰۱ایلز، لما و رود برند.به عالوه افراد دارای مشاغل مربوط به کشاورزی کمتر از سایرین از خدمات بانکی بهره می. دارد

شان دادند در در کنیا و تانزانیا     بر به سایر اعضای خانوار        دست آوردن نتایج مشابه مارتینز و همکارش ن سرپرستان خانوار بیشتر از 

 .کننداعتبار دریافت می

کار در مقیاس کوچک در منطقه مرکزی نفر از صییاحبان کسییب و  ۰۰۱آوری شییده از های جمع(، با اسییتفاده از داده2۱۰۰ونگایی )

در میان   اعتبارهای توصیییفی و تصییریح مدل رگرسیییون لجسییتیک به بررسییی عوامل موثر بر تقاضییای  و با اسییتخراا آماره  ۰۰مرو

                                                           
1- Kimuyu and Omiti 

2 - Swain 

3 - Kamleitneir and Kirchler 
4 -Chen and Jensen 
5- Edward Al-Hussainy, Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt, and Bilal Zia 

6- Wangai 

7- Christopher Woodruff and Jose Martinez 

8- Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper 

9 -Edward Al-Hussainy, Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt, and Bilal Zia 

10 -Karen Ellis, Alberto Lemma and Juan-Pablo Rud 

11 -Mero 
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ر ب کارآفرینان در مقیاس کوچک پرداخت. با توجه به نتایج مطالعه تحصیییالت، تعداد افراد تحت تکفل و درآمد خانوار از عوامل موثر

 روند.استقراض کارآفرینان از موسسات اعتباری رسمی به شمار می

ضای اعتبار می    سیت عامل اثرگذاری در تقا شد. به عالوه جن ساس مطالعه   با ضا برای اعتبار در میان زنان   ، (2۱۰۰)ونگایی بر ا تقا

زن بودن اثر منفی  نشان دادند ( 2۱۰۱) و رودایلز، لما های کوچک در مقایسه با همکاران مرد خود کمتر است.   کارآفرین در مقیاس

جنسییییت اثری بر روی  ،(2۱۱۴الحسیییینی و همکاران ) که در مطالعهدر حالی؛ بر اسیییتفاده از خدمات مالی در کنیا و تانزانیا دارد

 دریافت اعتبار ندارد.  

سینگر  سی تفاوت 2۱۰3) ۰دمیرگوک کانت، کالپر و  ستفاده از داده     ( نیز، به برر ستفاده از خدمات مالی با ا سیتی در ا های  های جن

سعه    ۴۸فردی از  شور در حال تو ستفاده از             2ک ساب بودن، ا صاحب ح سیتی قابل توجهی در  شکاف جن شان دادند  پرداختند و ن

های فردی از جمله درآمد، تحصییییالت، وضیییعیت      از ویژگیانداز و اعتبارات بانکی وجود دارد و حتی پس از کنترل بر تعدادی     پس

 مندی از خدمات مالی تاثیرگذار است.اشتغال، روستا نشین بودن و سن، جنسیت همچنان به میزان قابل توجهی بر بهره

مایل  گروه بیشتر ت های مصرفی افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بوده و اینعالوه بر این، مطالعات پیشین نشان داده است که هزینه  

صرفی    شکیل خانواده نیازهای مالی و م شتر می   به گرفتن اعتبار دارند، زیرا افراد متاهل به دلیل ت سین   شان بی ،  3یشود )بریجز و د

دوان، نیاز و بدونوان تر به کاالهای بادهای کوچکتر بیشیییتر از خانوادههای بزرگخانوادههمچنین (. ۰۴۸۱، ؛ چن و جنسییین2۱۱۹

(. با این حال اندازه  2۱۱۹، ۱؛ مانریکو و اوجا2۱۱۴، ۹و برای پوشییر نیازهایشییان تمایل بیشییتری به اسییتقراض دارند )نگوین  دارند

( و در کنیا  2۱۰۱، ۴و کال و اسیییکات   2۱۱۴، 5خانوار تاثیری بر تقاضیییای اعتبار در یونان و غنا ندارد )میتراکوس و سییییمیانیس          

 (. 2۱۰۰کنند ) ونگایی، ها درخواست اعتبار میخانوادهتر کمتر از سایر های بزرگخانواده

ستراپا            ستقل )پا شستگان، بیکاران و کارکنان م شتر از بازن شغلی، کارمندان بی ضعیت  شاغل در  2۱۱۴، ۸در خصوص و ( و کارمندان 

یکاری سییرپرسییت خانوار در (. عالوه بر این ب2۱۰۱، گیرند )الیس، لما و رودهای دولتی بیشییتر از سییایر شییاغلین اعتبار میدسییتگاه

عالوه مالکان خانه بیشیییتر از مسیییتاجرین برای دریافت  (. به2۱۱3، ۴فیلیپین اثر مثبتی بر روی اسیییتقراض دارد )فافچامس و لوند   

(. خانوارهای با پیشییینه مثبت در بازپرداخت اقسییاط اعتبار با احتمال 2۱۱۹،؛ بریجز و همکاران2۱۱۴اعتبارتقاضییا دارند )پاسییتراپا، 

شتری   سهیالت  بی شکالتی    ( و خانواده۰۱کنند )دوکا و روزنتالدریافت میت شته و دارای م هایی که در بازپرداخت اعتبار خود نکول دا

 (.  2۱۱5، ۰۰اند به احتمال کمتری اعتبار جدیدی دریافت خواهند کرد ) کمپبلبوده

                                                           
1- Demirguc-Kunt, Klapper and  Singer 

 (Global Index) برگرفته از پایگاه داده شمول مالی جهانی -2

3- Bridges and Disney 

4 -Nguyen 

5- Manrique and Ojah 

6- Mitrakos and Simiyiannis 

7- Robert Cull and Kinnon Scott 

8- Pastrapa 

9- Fafchamps and Lund 

10- Duca and Rosenthal 

11- Campbell 
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های خواسییته شییده از جمله های پرداخت و ضییمانتیوههای دریافت اعتبارات بانکی، شییمدت بازپرداخت، نرخ بهره و سییایر هزینه

مندی از اعتبارات بانکی اثرگذار باشییند. در ادامه به برخی از مطالعات صییورت توانند در تقاضییا و بهرهباشییند که میهایی میویژگی

 پذیرفته در این زمینه اشاره شده است.

 

 

 

 

( یک مدل اقتصییاد سیینجی را به منظور بررسییی میزان گرایر طبقات مختلف خانوارها به قرض گرفتن و ارتباط آن با  ۰۴55) ۰پانی

های بانک مرکزی هند  در تصییریح نمود. نتایج گسییترده وی بر مبنای داده اعتبار های خاص دریافت نقدی و هزینهاعتبار نرخ بهره 

شان می سطح منطقه  ضای خا ای ن س  برای  دهد تقا سبت به تغییر قیمت بی اعتبار نوارهای متو ست. عالوه بر این، ارزش   ن شر ا  ک

س  خانوار، به   دارایی شده تو شان داد،        های نگهداری  ست. وی همچنین ن ضای خانوار قابل توجه نی ضیح رفتار تقا خودی خود در تو

 افزایر است برای همه طبقات خانوارها یکسان است.های سرمایه خانوار در حال که هزینهای به استقراض زمانیتمایل حاشیه

گذاری و مصییرف خانوار نتیجه گرفت: اوال، ( با طراحی مدل عرضییه و تقاضییای وجوه مورد نیاز برای سییرمایه۰۴۸3و  ۰۴۸۱) 2اقبال

شتر       خانوارهایی که می ستقراض بی سب کنند تمایل به ا سود ک متر را با نرخ بهره کخواهند از یک تغییر در حوزه فنی فعالیت خود 

بوده  گیرنده حساس های شخصی و مکانی فرد وان  ی ویژه اعتبارات بانکی ارائه شده به خانوارها کامال به ویژگی دارند. ثانیا،  نرخ بهره

اند  نکردهحال اعتبارات بانکی دریافت و در تقاضییای اعتبارات بانکی اثرگذار اسییت. اما برآوردهای مدل اقبال شییامل افرادی که تابه  

شود هر خانوار تنها یکبار اعتبار بانکی دریافت نموده است. به عالوه، تالشی در راستای تفکیک تصمیم تقاضای وان  نشده و فرض می 

( نیز عوامل ۰۴۴۱) 3دهنده، در اعطای اعتبار صورت نگرفته است. ناگاراجان، میر، هوشاک   اعتبار گیرنده برای دریافت اعتبار و عرضه 

ضای  مؤثر ب ستفاده از داده اعتبار ر تقا سال  را با ا سی کردند. آن  ۰۴۴۱تا  ۰۴۸۴های  شان دریافت بیر از  ها در مطالعهفیلیپین برر

ضای     س  خانوار در نظر گرفته بودند و نتیجه گرفتند تقا شر   اعتبار یکبار اعتبار را تو سبت به نرخ بهره با ک ست که  تر از حالن تی ا

 ار دریافت اعتبار در نظر گرفته شود.  برای هر خانوار تنها یکب

ها پرداخته شد، در این تحقیق    طور مختصر به مرور برخی از آن با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه، که در این بخر به 

رار مورد بررسی قمندی از آن اثر عوامل جمعیت شناختی و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار بر تقاضای اعتبارات بانکی و بهره

 (۰گرفته است. )نمودار 

  

                                                           
1 -Pani 

2- Iqbal 

3- Nagaranjan, Meyer, and Hushak 



 
 

 

7 

 

 چارچوب محتوایی ) متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحقیق( -1نمودار 

 

 های تحقیقداده 3

 گیریمراحل نمونه 3.1

سترده از  این مطالعه تجربی بر پایه یک نمونه شهری ایران با عنوان   5۱۱۱گیری گ سی    »خانوار  ستر شهری به خدمات   د خانوارهای 

سفند   «مالی ست. خانوارهای     توس  اداره آمارهای اقتصادی بانک   ۰3۸۸تا پایان مرداد  ۰3۸۴که از اول ا ستوار ا شد، ا مرکزی انجان 

مرکزی بوده و تکمیل پرسییشیینامه از طریق بررسییی بودجه خانوار شییهری بانک ۰3۸۴نمونه این طرح همان خانوارهای نمونه سییال 

صادی بانک    مراجعه ستقیم آمارگیران اقت سال     م صاحبه با تک تک افراد بزرگ سالمی ایران به خانوارهای نمونه و م مرکزی جمهوری ا

ست. خانوارهای نمونه از            ۰۴باالی  صورت گرفته ا ست(  سرپر ضور  شده    3۰شهر و   ۴۱سال خانوار )با ح ستان انتخاب  اند. تعداد  ا

𝒏خانوارهای نمونه بر اسییاس  معیار  =
𝒕𝟐 𝒔𝟐

𝒅𝟐 توجه به هزینه بررسییی و امکانات اجرایی تعیین شییده اسییت که در آن  و باn   تعداد

واریانس هزینه خانوارهای نمونه و  2sدرصد اطمینان،  ۴۱برای  student-tمقدار بدست آمده از جدول  =۰9۴5tخانوارهای نمونه، 

𝒅 = 𝒉�̅�  که�̅� خانوارهای نمونه و  میانگین هزینهh ۰درصدخطای میانگین نمونه است. 

                                                           
 (http://www.cbi.ir/simplelist/7729.aspx، )۰3۸۴بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال  -۰

ی احت
ل گیر

ت و شک
احتمال دریاف

مال 

ی
ت بانک

ی اعتبارا
تقاضا برا

شناختیعوامل جمعیت 

سن

جنسیت

وضعیت تاهل

تعداد افراد خانوار

اجتماعی-عوامل اقتصادی 

درآمد خالص

سطح تحصیالت

وضع فعالیت

وضعیت شغلی

نوع تصرف مسکن

یسطح آگاهی از اعتبارات بانک

استان محل زندگی
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 اند:صورت زیر انتخاب شدهای بهگیری سه مرحلهخانوارهای نمونه بر اساس روش نمونه

های شهر نمونه از کل مناطق شهری استان   ۴۱در مرحله اول،  طبق آخرین تجدید نظر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تعداد  

هرست  های فگیری سیستماتیک از بین بلوک  های مورد نیاز به روش نمونهمرحله دون بلوک مختلف کشور انتخاب گردیده است. در  

سال      شهرهای منتخب در  شده در  شده  ۰3۸2برداری  صاص به انتخاب خانواده   انتخاب  سون، اخت های نمونه دارد. بدین  اند. مرحله 

گیری سیییسییتماتیک انتخاب شییده و جهت ه روش نمونهمنظور در هر بلوک منتخب با توجه به حجم بلوک مضییربی از چهارخانوار ب

چهارن تعدیل نوسانات فصلی، در هر فصل یک
𝟏

𝟒
 اند.خانوارهای نمونه مورد بررسی قرار گرفته 

شهری   سی قرار گرفته          ۰۱۴22در این طرح در خانوارهای  ضای خانوار مورد برر ست و دیگر اع سرپر شامل  اند. توزیع فراوانی نفر 

 گزارش شده است. 22تا  ۰اجتماعی پاسخگویان در جداول شماره  -اقتصادیهای ویژگی

 مندی و تقاضاتفکیک بهره 3.2

گیرند.  تعریف این مفاهیم به اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار می  ۰3۸5و عرضه   ۰3۸5در مطالعه حاضر سه مفهون تقاضا، تقاضای     

 شرح زیر آمده است:

ست کننده    ضا: تعداد افراد درخوا سی، چنانچه فرد از     تقا ست. در نمونه مورد برر سالگی تا کنون حداقل یکبار   ۰۸اعتبارات بانکی ا

 شود.درخواست وان داده باشد، متقاضی دریافت اعتبارات بانکی محسوب می

ضای   سالی )باالی  ۰3۸5تقا سال   سال( اطالق می  ۰۸: در این نمونه، به تعداد افراد بزرگ ست   حداقل یکبار ۰3۸5شود که در  درخوا

 اعتبارات بانکی کرده باشد.  

اند، اسییت. به عبارت دیگر در زیر درخواسییت وان داده ۰3۸5مند از اعتبارات بانکی که در سییال : تعداد افراد بهره۰3۸5مندی بهره

 کرده باشند.   ، تسهیالت دریافت۰3۸5، تعداد افرادی است که حداقل یکبار در سال ۰3۸5نمونه متقاضیان اعتبارات بانکی در سال 

 1مندی از اعتبارات بانکیهای اعضای خانوار برحسب بهرهاثر ویژگی 3.3

 اجتماعی ایشان عبارتند از: -های اقتصادیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی

 جدول 1- توزیع فراوانی و میانگین  تقاضا و بهرهمندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری2 )ارقام به درصد(

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا  

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹592 5۴92 3۴9۴ ۰۴9۱ ۹۴9۱ 3۴9۴ افراد بزرگسال شهری نمونه

                                                           
 اند.شود میانگین)درصد( افراد در یک گروه خاص است که اعتبارات بانکی دریافت نمودهبانکی اطالعی در دسترس نیست و آنچه گزارش میدر این تحقیق از رقم اعتبارات - ۰

 باشد.ها و نمودارهای گزارش نتایج طرح دسترسی خانوارهای شهری به خدمات مالی اداره آمار بانک مرکزی میمنبع تمامی جدول- 2
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درصیید از  ۹59۸بگیران دولتی، درصیید از حقوق ۴59۴درصیید از شییاغلین،   5۱9۱، بزرگسییالدرصیید از افراد  3۴9۴حدود  .۰

صیل  شگاهی،  تح ستان خانوار،      5۱9۱کردگان دان سرپر صد از  سکونی،      ۹29۴در صاحبان منزل م صد از  صد   ۹۴9۰در از در

صد از مردان،   ۱393متاهلین،  صد از زنان و   259۱در ضی دریافت         3۸9۹در شهری تهران متقا ساکنین مناطق  صد از   در

ن بندی جنسییتی، زنان کمتری بگیران دولتی، بیشیترین و در میان طبقه های حقوقاعتبارات بانکی هسیتند. در میان گروه 

صاص داده    ضا را به خود اخت سایر گروه    ه به  اند. به عالومیزان تقا شهری تهران  ساکن در مناطق  ها  جز زنان و خانوارهای 

 اند.بیشتر از متوس  نمونه برای دریافت اعتبارات بانکی تقاضا داده

درصیید از  ۴39۰بگیران دولتی، درصیید از حقوق ۴۸9۰درصیید از شییاغلین،   ۴۱9۴درصیید از افراد بزرگسییال،   5۴92حدود  .2

صیل  شگاهی،  تح ستان خانوار،      ۴۰9۸کردگان دان سرپر صد از  سکونی،      5۴93در صاحبان منزل م صد از  صد از   ۴۰9۰در در

 ۰3۸5درصد از تهرانیان ساکن در مناطق شهری که در سال     529۴درصد از زنان و   559۰درصد از مردان،   ۴۱9۱متاهلین، 

 اند.  مند شدهاند از این تسهیالت بهرهمتقاضی دریافت اعتبارات بانکی بوده

شهری    در میان  .3 سال  صد مرد بوده و    ۹۴9۸افراد بزرگ شکیل می     ۱۱92در صد را زنان ت شماره  در شان   2دهند. جدول  ن

سال        می ست. در  ضای زنان نمونه ا شتر از زنان بوده و حدود دو برابر تقا ضای مردان نمونه برای اعتبارات بانکی بی دهد تقا

مندی از اعتبارات بانکی مردان و زنان در سال مذکور  اوت بهرهکه تفرسد، درحالی برابر می 29۱این نسبت به حدود   ۰3۸5

صد بوده و به    ۹9۹حدودا  ضی و     ۴۱9۱در صد از مردان متقا ضی اعتبارات بانکی تعلق گرفته     559۰در صد از زنان متقا در

 است.

 

 بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک جنسیت مندی از اعتباراتتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -2جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱95 ۴۱9۱ ۹۹9۸ 2۴9۸ ۹۴9۴ ۱393 ۹۴9۸ مرد

 ۹۴9۹ 559۰ 3۰9۴ ۰۰9۹ ۹۹92 259۱ ۱۱92 زن

 

شده       سبه  صورت محا ضیح: هر کدان از اعداد جدول فوق به این  ضه    تو ستون عر سال  ۰3۸5اند که در  اعتبارات بانکی   ۰3۸5، تعداد زنانی که در 

ترتیب تعداد  ، به۸5های تقاضا و تقاضای   تقسیم شده است. به طور مشابه، در ستون      ۰3۸5اند بر تعداد زنان متقاضی اعتبار در سال   دریافت نموده

بر تعداد کل زنان نمونه تقسیم شده است. به   ۰3۸5و بطور خاص زنان متقاضی اعتبارات بانکی در سال    ۰3۸5زنان متقاضی اعتبار از ابتدا تا سال   

سال      ۱393عنوان مثال  سی از ابتدا تا  صد مردان نمونه مورد برر ضای اعتبار داده  ۰3۸5در سال  تقا ست    2۴9۸، ۰3۸5اند. در  صد مردان درخوا   در

 اند.  درصد مردان موفق به دریافت وان شده ۴۱9۱اند که از میان این متقاضیان اعتبار داده

   3۹تقاضای مردان شاغل برای اعتبارات بانکی،    ۰3۸5برابر تعداد زنان نمونه هستند. در سال    5مردان شاغل نمونه حدودا   .۹

شاغل      سه با زنان  صد بوده که در مقای ست. در ح     ۸9۸در شتر ا صد بی شاغل  الیدر شتر از مردان    ۱95که که زنان  صد بی در

شوند تقاضای    شود وقتی زنان شاغل می  ، مشاهده می 3و  2های اند. با مقایسه جدول شاغل اعتبارات بانکی دریافت نموده 
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سهیالت بانکی              شتر از ت سایر زنان، بی شاغل و  سبت به مردان  شته و همچنین ن شتری برای دریافت اعتبارات بانکی دا بی

 شوند.منتفع می

 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری به تفکیک جنسیتتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -3جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱95 ۴۱95 ۹۴9۹ 3۹9۱ ۹۸9۱ 5292 ۸۱92 مرد

 ۹۱9۹ ۴۰92 ۹39۹ 2۱92 ۱۱9۱ ۱۱9۸ ۰۹9۸ زن

تا   2۱دهد. بیشترین درصد فراوانی نمونه در گروه سنی ی وارون را نمایر می  Uتوزیع فراوانی سن افراد نمونه یک الگوی  .5

سال شکل گرفته  است.     5۱تا  ۹۰بیشترین تقاضا برای اعتبارات بانکی از سوی گروه سنی     که باشد، درحالی ساله می  ۹۱

سال   صد از افراد    ۹3حدود  ۰3۸5در  ضای اعتبارات بانکی نموده    5۱تا  2۱در صد از    5۴9۹اند که به ساله نمونه تقا در

 (۹ت بانکی تعلق گرفته است. )جدول شماره سال اعتبارا 5۱تا  ۹۰درصد از افراد بین   ۴39۹سال  و  ۹۱تا  2۱افراد بین 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک گروه سنیتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -4جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا
مندی در سال بهره

۰3۸5 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۸9۴ 5۱95 2۴95 ۴9۴ 3۴9۱ ۰۴9۴ 229۴ سال 2۹تا  ۰۸

 ۹59۴ 5۴9۹ ۹293 2393 ۹۴9۸ ۹59۱ 3۱9۱ سال ۹۱تا  2۱

 ۹۹92 ۴39۹ ۹393 2۱9۱ ۱۱9۱ ۹۴92 3۰9۹ سال 5۱تا  ۹۰

 ۹592 5۴9۹ 3295 ۰29۱ ۹۴9۸ 3۱92 ۰۱9۴ سال و بیشتر 5۰

سنی      ۸۰9۱ .5 شاغلین نمونه، در محدوده  صد از  ضا برای اعتبارات بانکی       5۱سال تا   2۱در شترین تقا سال قرار دارند که بی

سال و   5۱تا  ۹۰های سنی  گروه ۰3۸5ساله ارائه شده است. در سال       5۱تا  ۹۰خصوص افراد  نیز از سوی همین گروه به 

شترین اعتبار بانکی را دریافت ن   5۰بیر از  سنین جوانی    2و نمودار  ۱و  ۹اند. مطابق جداول مودهسال بی شاغل در  افراد 

شییوند، که این نتیجه با نظریه چرخه مند میسییالی از آن بهرهسییالی و کهنکنند و در میانتقاضییای اعتبارات بانکی می

 زندگی در تناقض است.
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری به تفکیک گروه سنیبهره  توزیع فراوانی و میانگین تقاضا و -5جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۴93 ۱۴92 3592 ۰۱9۱ ۹۹9۱ 2۴9۰ ۰29۴ سال 2۹تا  ۰۸

 ۹59۰ 5۴93 ۹۴9۸ 3۱93 ۹۸92 539۱ ۹۹9۴ سال ۹۱تا  2۱

 ۹۹9۱ ۴39۴ ۹۸9۰ 359۹ ۹59۰ 5۴9۹ 3595 سال 5۱تا  ۹۰

 ۹۹95 ۴39۰ ۹۹92 259۹ ۹۴9۴ ۱59۱ ۱95 سال و بیشتر 5۰

ضای اعتبارات بانکی و بهره  .۴ سن افراد رابطه  تقا ضا برای اعتبارات بانکی در     – Uمندی از آن با  شترین تقا وارون دارد.  بی

های ششم و هفتم زندگی    که افرادی که در دههباشد درحالی های سون، چهارن و پنجم زندگی می سنین جوانی و در دهه 

اند. بر اسییاس نظریه چرخه زندگی، در دوران جوانی و در مند شییدهانکی بهرهقرار دارند بیشییتر از سییایرین از اعتبارات ب 

گیرند، زیرا در این دوره مصرفشان بیشتر از درآمدشان است لذا برای تامین وجوه الزن   های اولیه کاری افراد قرض میسال 

تر الی  به دلیل اینکه درآمدشان بیش  یابد. در میانس برای مصرف خود، تقاضایشان برای دریافت اعتبارات بانکی افزایر می   

ست پس     شان ا صرف شان از پس      انداز میاز م شستگی به دلیل پایین آمدن درآمد سالی و بازن ای  اندازهکنند و در زمان کهن

شود افراد بزرگسال شهری در سنین میانسالی و       مشاهده می  2کنند. ولی همانطور که در نمودار شان برداشت می  گذشته 

 اند.به دریافت اعتبارات بانکی شده کهنسالی موفق
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک سنیتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -2نمودار 

 

اند.  درصد مجرد بوده  2۴9۱درصد بیوه یا مطلقه و   ۱95درصد افراد حاضر در نمونه متأهل،    559۴از حیث وضعیت تأهل،   .۸

ترتیب افراد متأهل، مطلقه و بیوه و مجرد بیشیییترین تقاضیییا را برای دریافت اعتبارات بانکی  به رغم این توزیع فراوانی، به

تواند ناشییی از افزایر هزینه زندگی در افراد متاهل  اند که این امر میداشییته و بیشییترین اعتبارات بانکی را دریافت نموده

 باشد.

 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک وضعیت تاهلتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -6جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا
مندی در سال بهره

۰3۸5 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱93 ۴۰9۰ ۹29۱ 2395 ۱۱9۱ ۹۴9۰ 559۴ متاهل

 ۹۸9۱ 539۱ 359۱ ۰۱93 ۹۴95 3۹9۱ ۱95 مطلقه و بیوه

 ۹۴9۱ 5۱93 3۱95 ۰۱9۱ 3۸9۸ ۰۸9۱ 2۴9۱ ازدواا نکرده
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ای بیشتری  تقاض که شاغلین بیوه یا مطلقه  حجم بسیار کمی از نمونه مذکور متعلق به شاغلین مطلقه یا بیوه است و با این    .۴

شاغلین مجرد برای دریافت اعتبارات بانکی دارند حدود    سبت به  صد کمتر از اعتبارات بانکی بهره  ۸92ن شده در اند. به مند 

 اند وان بگیرند.درصد از مردان و زنان متقاضیان اعتبارات بانکی که مطلقه یا بیوه هستند، توانسته 53عالوه 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری به تفکیک وضعیت تاهلتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -7جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۹9۴ ۴29۹ ۹۸93 3۴9۱ ۹۱9۴ 5۴9۴ ۴۱9۴ متاهل

 ۱۱9۴ ۱39۰ ۹39۰ 2۹9۹ ۱۱92 ۱۰9۰ 29۰ مطلقه و بیوه

 ۹۸9۸ 5۰93 3۸9۴ ۰۸95 ۹۱9۹ 2۴9۱ 229۱ ازدواا نکرده

درصد افراد با   ۸۴9۱سوادند. از درصد از افراد بزرگسال در مناطق شهری ایران بی ۰29۱گیری انجان شده، طبق نتایج نمونه .۰۱

سایرین متقاضی دریافت اعتبار بانکی بوده و         درصد محصل می    ۰۰9۴سواد نیز    سواد غیرمحصل بیشتر از  شند. افراد با با

 مندی از اعتبارات بانکی به نفع افراد با سواد است. رهطور کلی، بهکنند. بهاعتبار دریافت می

 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک وضعیت سوادتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -8جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹59۱ 5۸9۴ 329۸ ۰293 ۹۰9۰ 2۰9۱ ۰۰9۴ باسواد محصل

 ۹۱9۴ 5۴9۸ ۹۰9۸ 229۱ ۹۴9۸ ۹۱9۹ ۴۱95 باسواد غیر محصل

 ۹۴9۱ 5۱9۱ 2۸92 ۸9۴ ۹29۸ 2۹9۰ ۰29۱ بی سواد

باسواد غیر محصل تشکیل داده و بیشترین تقاضا برای اعتبارات بانکی نیز از سوی        درصد از شاغلین نمونه را افراد     ۸۴92 .۰۰

شاغلین محصل بیر از سایر شاغلین تقاضای اعتبارات بانکی داده و اعتبارات       ۰3۸5این گروه مطرح شده است. در سال    

 اند.بانکی دریافت نموده
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری به تفکیک وضعیت سوادمیانگین تقاضا و  بهرهتوزیع فراوانی و  -9جدول 

توزیع   

 فراوانی

 تقاضا
تقاضا در سال 

1386 

مندی در سال بهره

1386 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱92 ۸۱9۱ ۹۴92 ۹۱9۱ ۹۴95 ۱۴9۰ 39۴ باسواد محصل

 ۹۱95 ۴۱9۱ ۹۴92 339۱ ۹۸9۱ 5292 ۸۴92 باسواد غیر محصل

 ۹۸9۱ 539۱ 3۴9۸ ۰۴92 ۹۴92 ۹۱9۸ 59۴ بی سواد

درصیید دارای  ۹۱9۴درصیید دارای سییواد خواندن و ابتدایی،  ۰۴9۴در میان سییاکنین مناطق شییهری بزرگسییال و باسییواد،  .۰2

مندی دهد، میزان بهرهنشان می  ۰۰و  ۰۱اند. جداول درصد دارای تحصیالت دانشگاهی    229۰تحصیالت سیکل و دیپلم و   

سواد افزایر می     ضا با باال رفتن سطح  شاغلین میزان بهره  یابد. به عالوو تقا صلی و زیر نمونه  افراد  مندیه در مورد نمونه ا

 درصد( باالتر است.  5۴92از متوس  جامعه مورد بررسی) دارای تحصیالت دانشگاهی

 یمدرک تحصیل مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیکتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -11جدول 

توزیع   

 فراوانی

 1386مندی در سال بهره 1386تقاضا در سال  تقاضا

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 ۹59۹ 5۸95 3۸95 ۰۸93 ۹۴9۱ ۹۱9۱ ۰۴9۴ سیکل و دوره های راهنمایی و ابتدایی

 ۹59۴ 5۴9۸ 3۴9۱ ۰۴93 ۹۴9۰ ۹۱9۸ ۹۱9۴ دیپلم و دوره  دبیرستان

 ۹۹9۹ ۴39۰ ۹۹9۱ 2۴92 ۹۴9۴ ۹59۸ 229۰ تحصیالت دانشگاهی

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری توزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -11جدول 

 به تفکیک مدرک تحصیلی

توزیع   

 فراوانی

 1386مندی در سال بهره 1386تقاضا در سال  تقاضا

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 ۹۴9۴ 5۹9۱ ۹۱93 2۸9۴ ۹۴93 ۱۸9۴ ۰۴92 سیکل و دوره های راهنمایی و ابتدایی

 ۹592 5۴9۰ ۹592 3۱9۴ ۹۴9۰ ۱۴9۹ ۹۸92 دیپلم و دوره  دبیرستان

 ۹29۹ ۴595 ۹۴95 ۹392 ۹592 5۴92 2۱9۴ تحصیالت دانشگاهی

شاغل،      درصد افراد   3۴9۹در نمونه مورد بررسی،   .۰3 شین  بگیر و درصد مستمری   ۰۱93دار، درصد خانه  3292بزرگسال شهرن

صد محصل و    ۰۱92دار،اجاره سال    ۹93در صد بیکارند. در  ستمری برخورداری افراد با درآمد و بدون ۰3۸5در بگیر و کار )م

ر بگیران بیشت داران و مستمری اجارهمندی شاغلین،  ها است. به عالوه سطح تقاضا و بهره   دار( اکیداً بیر از سایر گروه اجاره

 باشد.مندی سایرین میاز متوس  سطح بهره
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک وضع فعالیتتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -12جدول 

توزیع   

 فراوانی

 1386در سال مندی بهره 1386تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱9۱ ۴۱9۴ ۹59۴ 329۴ ۹۸9۴ 5۱9۱ 3۴9۹ شاغل

 ۱۱9۰ ۱۹9۴ 3295 ۰29۰ ۹۹92 259۴ ۹93 بیکار

 ۹29۸ ۴۱9۴ ۹۰95 2292 ۹۴9۴ ۱29۸ ۰۱93 با درآمد و بدون کار

 ۹۴9۹ ۱۸9۴ 259۸ ۴9۸ 359۱ ۰۱9۸ ۰۱92 محصل

 ۹۸92 5395 2۸9۱ ۸9۴ ۹۰9۴ 229۱ 3292 خانه دار

 ۱۱9۴ ۱393 229۹ ۱93 3۴92 ۰59۱ 395 سایر

س            .۰۹ شته و نیز اکیدا بیر از متو ضا را برای اعتبارات بانکی دا شترین تقا شاغلین، مزد و حقوق بگیران دولتی بی از میان 

شده    سطح بهره  شاغلین از اعتبارات بانکی منتفع  سایر  شترین اعتبارات  مندی و بیر از  اند. پس از این گروه به ترتیب بی

 کارفرمایان و کارکنان مستقل تعلق یافته است.بانکی به گروه 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری توزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -13جدول 

 به تفکیک وضعیت شغلی

 

توزیع   

 فراوانی

 1386مندی در سال بهره 1386تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹595 5۸9۹ ۹۸92 359۴ ۹۴9۰ 5۴9۱ ۴9۹ کارفرما

 ۹59۴ 5۴9۹ ۹۱9۸ 3۱9۱ ۹۸9۴ 5۱93 3۱95 کارکن مستقل

 ۹۰9۹ ۴۸9۰ ۱۱9۱ ۹۴9۱ ۹29۰ ۴59۴ 239۸ مزد و حقوق بگیر عمومی

 ۹۴9۹ 5۱9۴ ۹39۴ 2۱9۴ ۱۱9۱ ۱۰9۰ 3۱9۴ مزد و حقوق بگیر خصوصی

 ۱۱9۴ ۱۸9۸ 3295 ۰29۱ 3۴9۴ ۰۴9۴ 293 کارکن فامیلی و کار آموز

که بیشترین درصد دارای مسکن استیجاری هستند. درحالی     ۱۱درصد افراد نمونه مورد بررسی دارای مسکن ملکی و     ۹۱ .۰۱

میزان تقاضییا و  ۰3۸5اسییت. در سییال تقاضییا برای اعتبارات بانکی از سییوی خانوارهای دارای مسییکن ملکی مطرح شییده 

شاغلین           شاهداتی عینا برای  ست. چنین م شهری از اعتبارات بانکی تقریبا به یک اندازه بوده ا سال  برخورداری افراد بزرگ

 ( ۰۱و  ۰۹شود. )جداول بزرگسال شهری نیز تکرار می



 
 

 

17 

 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک نحوه تصرف مسکنبهرهتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و   -14جدول 

توزیع   

 فراوانی

 1386مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹59۰ 5۴93 3۴9۸ ۰۴9۸ ۹۴9۱ ۹29۴ ۹۱9۱ ملکی

 ۹59۰ 5۴9۱ 3۴9۴ ۰۴95 ۹۸9۱ 3۴9۸ ۱۱9۱ اجاری

 ۹۸9۰ 5۹9۹ 3۴92 ۰595 ۹۸9۸ 3۸9۸ ۱9۱ مجانی

 

 

 شهریمندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال توزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -15جدول 

 به تفکیک نحوه تصرف مسکن 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱9۹ ۴۰9۰ ۹۴9۰ 3392 ۹۴9۴ 5۹9۹ ۹۰92 ملکی

 ۹۱9۹ ۴۰9۰ ۹59۴ 329۸ ۹۴9۹ ۱۴9۸ ۱39۴ اجاری

 ۹۴9۱ 5۰9۹ ۹۹9۱ 2۴9۰ ۹۴9۱ ۱۴9۸ ۹9۴ مجانی

درصیید  359۹اند، از میان افراد بزرگسییال سییاکن در مناطق شییهری ایران که در نمونه گیری مورد نظر مشییارکت داشییته  .۰5

درصد نقر دیگری در خانواده به   392درصد فرزند بوده و   2۴92درصد همسر سرپرست خانوار و      3۰93 سرپرست خانوار،  

شته  شهری  اند. با توجه به آن که در زمان نمونهعهده دا ست، توزیع فراوانی   ۹92گیری مزبور، بعد خانوار در مناطق  بوده ا

رپرست، یک فرزند بزرگسال و یک فرزند خردسال به    مزبور مدل نمونه یک خانوار شهری را به صورت سرپرست، همسر س      

ست می  ضو چهارن به دلیل محدود بودن نمونه د ست. از       دهد که ع شته ا ضور ندا سال در این نمونه ح گیری به افراد بزرگ

ست خانوار برای دریافت اعتبارات بانکی بیر از        سرپر ضای  ضویت در خانوار، میزان تقا ضای     2حیث نوع ع سایر اع برابر 

ست درحالی خا سران و فرزندان خانوار از اعتبارات بانکی         59۴و  59۱ترتیب تنها با اختالف که بهنوار ا شتر از هم صد بی در

 اند. در خصوص شاغلین، به همسران بیشتر از سرپرستان اعتبارات بانکی تعلق گرفته است.برخوردار شده
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهریمیانگین تقاضا و  بهرهتوزیع فراوانی و  -16جدول 

 به تفکیک نحوه عضویت در خانوار 

تیییوزییییع   

 فراوانی

 1386مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱9۱ ۴۰9۸ ۹۴9۱ 329۸ ۹۴9۴ 5۱9۱ 359۹ سرپرست

 ۹۴95 5۱93 329۱ ۰29۱ ۹۱9۱ 2۴92 3۰93 همسر

 ۹۸92 5393 329۴ ۰29۰ ۹۰93 2۰9۸ 2۴92 فرزند

 3۴92 ۸۰9۱ 3۱9۴ ۰۱9۴ ۹29۴ 2۹93 39۰ سایر

 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهریبهرهتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و   -17جدول 

 به تفکیک نحوه عضویت در خانوار

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا
مندی در سال بهره

1386 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۱92 ۴۰9۱ ۹۸95 3۸9۰ ۹۱93 ۴۰9۰ 5۱9۱ سرپرست

 ۹۹9۸ ۴29۹ ۹۱95 2۴9۹ ۹۸9۴ 5۱95 ۸9۸ همسر

 ۹۴95 5۱95 ۹۱92 2۱92 ۹۴93 339۴ 2۹9۱ فرزند

 ۹۱9۸ ۴29۱ ۹29۱ 239۹ ۹۴95 ۹29۰ ۰9۴ سایر

شهری ایرانی دارای     2۸تقریبا  .۰۴ صد از خانوارهای  ستند. افرادی که در     ۹در ضو ه ضویت دارند    ۹یا  3خانوارهای ع نفره ع

ترتیب به بیشییترین اعتبارات بانکی به ۰3۸5اند حال آنکه در سییال بیشییترین تقاضییا را برای دریافت اعتبارات بانکی داده

سطح بهره         نفره داده ۱و  5، ۹خانوارهای  س   شتر از متو ست که خانوارهای مذکور بی سهیالت  شده ا مندی نیز از این ت

اند.  نفره بیشییترین تقاضییا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشییته 3و  2اند. اما در مورد شییاغلین، خانوارهای منتفع شییده

 اند.نفره بیشترین اعتبارات بانکی را دریافت نموده 2و  ۱، ۹خانوارهای 
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 اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک اندازه خانوارمندی از توزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -18جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

<=2 ۰۱9۴ ۹29۴ ۹۴9۱ ۰۴9۴ 3۸9۹ 5۴9۰ ۹593 

3 ۰۸9۸ ۹۴9۴ ۱۱9۱ 2۰9۱ ۹۰9۰ 559۸ ۹۴9۰ 

۹ 2۴9۴ ۹39۱ ۹۴95 2۰9۴ ۹۰92 ۴29۱ ۹۹9۴ 

۱ ۰۴9۱ 359۴ ۹۸93 ۰۴9۱ 3۴95 ۴۱9۱ ۹۱9۸ 

5 ۰۰9۴ 329۱ ۹59۴ ۰۴9۴ 3۸9۹ ۴۱93 ۹۱9۸ 

>=۴ ۰۰9۱ 2۴9۴ ۹۹9۴ ۰۹92 3۹9۴ ۱۴9۱ ۹۴93 

 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری به تفکیک اندازه خانوارتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -19جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

<=2 ۴9۱ 559۹ ۹۴93 3۱92 ۹۴9۸ ۴۱9۹ ۹۱9۸ 

3 2۱9۴ 5۴9۴ ۹59۸ 3395 ۹۴93 559۴ ۹۴9۰ 

۹ 3۱93 5۱9۱ ۹۴9۴ 3۱9۴ ۹۸9۱ ۴59۴ ۹293 

۱ ۰۴9۱ ۱۸9۹ ۹۴93 329۴ ۹59۴ ۴۱9۸ ۹۱9۱ 

5 ۰۰9۰ ۹۴9۰ ۱۱9۱ 2۸9۰ ۹۱9۱ 5۸9۹ ۹595 

>=۴ ۴9۴ ۹295 ۹۴9۱ 239۹ ۹293 ۱۴9۱ ۹۴9۴ 

سال     ۰۱های هزینه طبق تعریف، در هر یک از دهکهرچند  .۰۸ صد خانوارها قرار دارند اما به دلیل تفاوت تعداد افراد بزرگ در

ای یکم و نهم  های هزینهترتیب افراد حاضر در دهک باشد. به ها متفاوت میخانوار در هر دهک، سهم پاسخگویان در دهک  

ضا برای اعتبارات ب   کم شترین تقا شته ترین و بی ترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک چهارن هزینه اند. کمانکی را دا

قرار دارند و بیشترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک نهم حضور دارند، داده شده است. در میان شاغلین بیشترین        

 ها اختصاص داده شده است.یاولترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه ها و کماعتبارات بانکی به دهک هفتمی
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک دهک هزینهتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -21جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۸9۰ 5۹9۱ 329۴ ۰292 ۹۹92 259۱ ۰۱9۴ ۰دهک 

 ۹۸9۰ 539۸ 3۴93 ۰59۴ ۹۴9۱ 3۹92 ۰۱9۴ 2دهک 

 ۹۴9۴ 5۹9۴ 359۸ ۰592 ۹۴9۴ 3۱9۰ ۰۱9۸ 3دهک 

 ۹۸9۸ 5۰92 3۴9۹ ۰۴92 ۹۸95 3۸9۰ ۰۱9۴ ۹دهک 

 ۹59۰ 5۴95 ۹۰9۱ 2۰9۹ ۹۴9۱ ۹39۱ ۰۱92 ۱دهک 

 ۹۱9۱ ۴۱9۴ 3۴92 ۰۸9۴ ۹۴93 ۹۰9۹ ۴9۸ 5دهک 

 ۹392 ۴۱92 ۹۰9۴ 229۸ ۹۴9۴ ۹59۴ ۴9۴ ۴دهک 

 ۹۱9۰ ۴۰9۴ ۹۰9۱ 229۰ ۹۴9۸ ۹۱9۴ ۴9۸ ۸دهک 

 ۹39۴ ۴۹9۰ ۹39۱ 2۱9۹ ۹۴9۴ ۹۴9۰ ۴9۰ ۴دهک 

 ۹۹95 ۴29۴ ۹292 2392 ۹۴9۴ ۹۹9۴ ۸9۰ ۰۱دهک 

 

 مندی از اعتبارات بانکی افراد شاغل بزرگسال شهری به تفکیک دهک هزینهفراوانی و میانگین تقاضا و  بهرهتوزیع  -21جدول 

توزیع   

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 ۹۴9۹ ۱۴9۰ 3۸9۸ ۰۸9۹ ۹۸9۴ 3۴92 ۰۰9۱ ۰دهک 

 ۹۸9۸ 5۰9۱ ۹39۰ 2۹95 ۱۱9۱ ۹۴95 ۰۱9۴ 2دهک 

 ۹۴95 5۱9۸ ۹۱93 2۸9۸ ۹۴9۴ ۱۱9۴ ۰۱92 3دهک 

 ۹۸95 5293 ۹59۴ 3۰9۴ ۹۴92 ۱۴93 ۰۱95 ۹دهک 

 ۹۹92 ۴395 ۹۸9۰ 3592 ۹۴93 5593 ۰۱9۹ ۱دهک 

 ۹393 ۴۱92 ۹۴92 339۹ ۹۸92 539۱ ۴9۸ 5دهک 

 ۹29۱ ۴59۱ ۹۸95 3۸9۱ ۹۱95 ۴۱95 ۴9۱ ۴دهک 

 ۹۹9۰ ۴39۸ ۹۸92 359۱ ۹595 5۸92 ۴9۸ ۸دهک 

 ۹393 ۴۱92 ۹۴95 ۹392 ۹۱9۴ ۴۱9۹ ۴9۱ ۴دهک 

 ۹39۹ ۴۱9۱ ۹۴9۰ ۹۱92 ۹59۴ 5۴9۴ ۴92 ۰۱دهک 

ست که میزان       .۰۴ ستانی خدمات مالی، تنها نظم آماری قابل مشاهده آن ا ستان  بهرهدر خصوص توزیع ا ساکنین ا های  مندی 

شین                شهرن شتر از میانگین جامعه  ضوی و هرمزگان از اعتبارات بانکی بی سان ر ستان، یزد، خرا ستان و بلوچ سی سمنان، 

شور و باالی   ستان     ۸۱ک ست. در مقابل در ا صد ا ستان به کمتر از    در ستان، اردبیل، ایالن و لر صد   5۱های گیالن، کرد در

امعه  مندی جکه میانگین بهرهاند، اعتبارات بانکی تعلق گرفته اسیییت، در حالی    ارات بانکی نموده افرادی که تقاضیییای اعتب   

سال        شور از اعتبارات بانکی در  شین ک شماره       5۴92، ۰3۸5شهرن ست. جدول  صد بوده ا ناهمگنی توزیع اعتبارات  22در

 دهد.ها را نشان میبانکی در استان
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 مندی از اعتبارات بانکی افراد بزرگسال شهری به تفکیک استانتوزیع فراوانی و میانگین تقاضا و  بهره -22جدول 

  
توزیع 

 فراوانی

 ۰3۸5مندی در سال بهره ۰3۸5تقاضا در سال  تقاضا

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 ۹۸9۹ 529۴ 3395 ۰29۴ ۹۸95 3۸9۹ ۰59۱ تهران

 ۱۱92 ۹۱9۴ ۹39۱ 2۱92 ۹۴9۴ ۹۱93 ۰9۴ اردبیل

 ۹۹9۱ ۴۹92 3۹93 ۰395 ۹593 3۰9۰ ۱95 آذربایجان شرقی

 ۹۴9۰ 5۱9۴ ۹۱9۸ 2۰9۱ ۹۸9۸ 3۴9۰ 395 آذربایجان غربی

 ۹۹95 ۴29۸ ۹39۰ 2۹9۴ ۹۴92 ۹۰9۱ ۸9۱ اصفهان

 ۱۱9۱ ۹۱92 ۹۹95 2۴9۹ ۹۴9۸ ۹۹9۴ 29۰ ایالن

 ۹39۴ ۴۱9۱ ۹۱9۴ 2۱9۴ ۹۴9۴ ۹۱9۹ ۰95 بوشهر

 ۹39۹ ۴۱9۹ 3۱9۴ ۰۱9۴ ۹۸9۴ 3۴92 393 البرز

 ۹۱9۹ ۴۴9۴ ۹395 2۱9۱ ۱۱9۰ ۱۰93 ۰9۴ چهارمحال و بختیاری

 3۴9۴ ۸29۸ ۹۱9۱ 2۱95 ۹۴92 3393 ۹9۸ خراسان رضوی

 ۹۱9۱ ۴۰9۴ ۹39۹ 2۱9۱ ۹۴9۰ ۹۱9۰ ۰93 خراسان شمالی

 ۹۴9۴ 5592 ۹۴9۱ ۹۰9۴ ۹۴9۸ ۱۱9۸ ۰9۱ خراسان جنوبی

 ۹۱9۸ ۴۱9۸ 3۹9۴ ۰۹9۱ ۹۱92 2۸95 ۱9۱ خوزستان

 ۹29۴ ۴59۰ ۹۰9۰ 2۰9۹ ۹۴9۸ ۹۹9۸ 295 زنجان

 3۱95 ۸۴9۴ ۹593 3۱9۴ ۹۴9۴ ۱۹9۱ ۰9۹ سمنان

 3۴9۱ ۸۹92 3۱9۰ ۰۱9۱ ۹۱92 2۸9۹ ۰9۴ سیستان و بلوچستان

 ۹۱95 ۴۱9۸ 3۴9۱ ۰۸95 ۹۸9۴ 3۴93 ۱9۸ فارس

 ۹۸92 5۱93 3۹9۸ ۰۹9۰ ۹۴9۹ ۹۰9۴ 29۰ قزوین

 ۹59۱ 5۴92 ۹۰95 2292 ۹۴93 ۹۰9۱ 292 قم

 ۱۱9۱ ۱59۱ 3۴9۸ ۰۴9۴ ۹۴9۸ 3۱92 29۱ کردستان

 ۹39۱ ۴۱9۸ ۹39۸ 2۱9۸ ۹۴9۴ ۹۹9۱ 29۴ کرمان

 ۹۴9۰ 5۴95 3۴93 ۰۴9۱ ۱۱9۱ ۹59۸ 29۹ کرمانشاه

 ۹59۹ 5۴93 ۹39۱ 2۹93 ۹۴9۸ ۹۹9۸ 293 کهگیلویه و بویر احمد

 ۹۱9۱ ۴۴95 ۹۹92 259۱ ۱۱9۱ ۹۸9۰ 293 گلستان

 ۹۴9۴ ۱۴9۱ 3۹9۹ ۰39۴ ۹۴9۰ ۹۱9۰ 29۱ گیالن

 ۹۴9۰ 329۹ ۹۱95 2۱9۴ ۹۴93 339۱ 292 لرستان

 ۹29۱ 5۴9۹ ۹۹9۴ 2۴9۱ ۹۴9۴ 3۱95 29۴ مازندران

 ۹29۹ ۴59۴ ۹293 2392 ۱۱9۰ ۹۴93 ۰9۸ مرکزی

 ۹۱95 ۸۱9۱ 3۹9۰ ۰39۹ ۹59۱ 3۰9۹ ۰95 هرمزگان

 ۹59۴ 5۸9۰ ۹39۹ 2۱9۰ ۹۸9۱ 3۴95 293 همدان

 3۴95 ۸392 ۹۱95 2۴93 ۱۱9۱ ۱۰9۱ 293 یزد
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 توزیع اعتبارات بانکی برحسب نوع و موضوع مصرف   3.4

شهری از اعتبارات بانکی     شخاص حقیقی و خانوارهای  ستفاده ا شده و نتایج آن به طور     ۰در این بخر به طور مجزا، میزان ا سی  برر

شده از سوی اشخاص حقیقی به تفکیک نوع اعتبارات های دریافتارائه شده است. توزیع اعتبارات بانکی 2۱تا  23خالصه در جداول 

بانکی         23بانکی در جدول    به ترتیب در    آمده اسیییت. میانگین نرخ بهره و متوسییی  طول مدت هر کدان از انواع اعتبارات  ها نیز 

 اند.های بعدی گزارش شدهستون

 توزیع تسهیالت به تفکیک نوع -23جدول 

 نوع اعتبارات بانکی
توزیع اعتبارات 

 بانکی)درصد(

میانگین نرخ بهره 

 )درصد(

میانگین طول مدت 

 اعتبارات بانکی )ماه(

 339۴ ۰29۰ 39۰ بخر کشاورزی

 ۰۱۰9۰ ۰39۰ ۰295 خرید یا ساخت مسکن

 ۹۴9۴ ۰۹95 ۰۰9۸ جعاله تعمیر مسکن

 ۱۱93 ۰۹92 ۰۱93 خرید خودرو

 329۰ ۰۹9۰ ۰۸95 خرید کاال یا جهیزیه

 3۹9۱ ۹93 ۰293 الحسنه ازدوااقرض

 3592 ۱9۴ ۰9۴ الحسنه ودیعه مسکنقرض

 239۰ ۹9۸ 29۱ الحسنه جوانانقرض

 ۱29۰ ۹9۹ 59۹ کارکنان دولت

 3۸9۱ ۴9۹ 395 ایتسهیالت تبصره

 259۴ ۴9۰ ۰۴9۴ سایر

 ۱29۰ ۰۱9۹ ۰۱۱9۱ کل

درصیید کمترین میانگین  ۹9۹و  ۹93،  تسییهیالت بابت ازدواا و اعطای وان به کارکنان دولت به ترتیب با از میان انواع اعتبارات بانکی

نرخ بهره و اعتبارات بانکی جعاله تعمیر مسکن بیشترین میانگین نرخ بهره را دارند. بیشترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی خرید یا      

درصد   39۰شود. الحسنه جوانان و خرید کاال و جهیزیه مشاهده میهای قرضکمترین زمان انقضا در اعتبارات بانکیساخت مسکن و 

 ۰29۰های بخر کشییاورزی بوده که میانگین نرخ بهره آن با حدود پرداخت شییده به اشییخاص حقیقی، بابت فعالیت اعتبارات بانکی

ماه است  339۴است. به عالوه متوس  زمان بازپرداخت این نوع اعتبارات بانکی  رات بانکیدرصد، باالتر از میانگین نرخ بهره کل اعتبا

 ماه کمتر است.  ۰۸که از میانگین بازپرداخت کل اعتبارات بانکی حدود 

ثر بر ترین عوامل مودهد پایین بودن نرخ سییود، توانایی در پرداخت اقسییاط و اخذ اعتبار در اسییرع وقت از مهمنشییان می 2۹جدول 

 درخواست تسهیالت از سوی خانوارهای شهری است.

  

                                                           
  اند در دسترس است.این تحقیق از رقم اعتبارات بانکی اطالعی در دسترس نیست و تنها تعداد افرادی که از اعتبارات بانکی استفاده نموده توجه شود که در -۰
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 عوامل موثر در درخواست اعتبارات بانکی -24جدول 

عوامل موثر در درخواست 

 تسهیالت
 اولویت سوم)درصد( اولویت دوم)درصد( اولویت اول)درصد(

 592 ۴9۴ 2۰9۸ اخذ تسهیالت در اسرع وقت

 59۸ 239۰ ۹۱9۱ نرخ سود کم

 ۰29۴ 239۴ 59۰ زمان بازپرداخت

 2۱9۱ ۰۴9۴ ۰۴9۰ توانایی در پرداخت اقساط

 ۰9۸ ۰9۱ ۰93 آشنایی با وان دهنده

 ۹95 295 29۱ دسترسی آسان به وان دهنده

 ۴9۹ ۱9۹ ۹9۴ مدارک درخواستی

 ۱9۰ ۱9۰ ۹9۸ سایر

 3۴9۴ ۰۸9۱ ۱9۱ هیچکدان

 (2۱ترین علل عدن درخواست وان است.)جدول از مهم اعتبارات بانکی پس از عدن احتیاا بهاز سوی دیگر نداشتن ضامن یا وثیقه، 

 

 دلیل اصلی عدم درخواست اعتبارات بانکی -25جدول 

 درصد دالیل عدم درخواست تسهیالت

 ۹9۸ سود باالی تسهیالت)وان(

 3۰9۹ انالزن نداشته

 ۰۰9۱ انضامن یا وثیقه نداشته

 انجایگزین بهتری به جای تسهیالت)وان( داشته

 )مانند قرض گرفتن از بستگان و دوستان(
۰9۹ 

 392 شید تا تسهیالت)وان( پرداخت شودزمان زیادی طول می

 39۹ تشریفات اداری

 ۹9۴ سایر

 3۴9۴ هیچکدان

 
ترتیب نبود اعتبار به اعتبارات بانکیترین دالیل عدن دریافت ، اصلی ۰3۸5عالوه از نظر افراد بزرگسال شهری متقاضی وان در سال     به

 (25کافی، واجد شرای  نبودن برای دریافت تسهیالت و نداشتن ضامن یا وثیقه است. )جدول 
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 به افراد بزرگسال شهری متقاضی اعتبارات بانکی 1386پرداخت تسهیالت درخواستی در سال دلیل اصلی عدم  -26جدول 

 

 درصد دالیل عدم پرداخت تسهیالت

 ۰۴9۰ نداشتن ضامن یا وثیقه

 229۴ انواجد شرای  گرفتن تسهیالت)وان( نبوده

 ۰9۴ عدن تائید کارشناس

 393 نقص مدارک

 ۹۸95 تسهیالت)وان(نبود اعتبار کافی جهت اعطای 

 59۹ سایر

 

 شناسی تحقیقروش 4

گرفته در خصوص این موضوع، جهت توضیح احتمال تقاضای فرد برای اعتبارات بانکی و همچنین      با توجه به مطالعات تجربی انجان

 شود:احتمال دریافت اعتبارات بانکی از معادله پروبیت به شرح زیر استفاده می

Request*
i = αy'i + εi (1) 

Offer*
i = αy'i + εi (2) 

 ای از متغیرهای توضیحی  دهد که توس  مجموعه ( احتمال تقاضای اعتبارات بانکی توس  اشخاص حقیقی را توضیح می    ۰معادله )

i y'شان می           تعیین می سترس ن ست، اما اطالعات در د شاهده نی شتریان قابل م ضای م ضای  دهد، زمانیشود. هرچند تقا که فرد تقا

i(، مقدار   iRequest 1=کند) اعتبارات بانکی می
*Request  :مثبت است. به عبارت دیگر 

Requesti = 1  if  Request*
i > 0 (3) 

Requesti = 0  if  Request*
i <= 0 (4) 

کدگذاری شد اگر فرد تقاضای اعتبارات    ۰شود. متغیر وابسته با   وسیله یک رگرسیون پروبیت دودویی تخمین زده می  ( به۰معادله )

 بانکی داده باشد، در غیر اینصورت مقدار متغیر وابسته صفر است.

ی و اعطای اعتبارات بانکی به یک شخص حقیقی با   ( است. این معادله احتمال دریافت اعتبارات بانک ۰( نیز مشابه معادله ) 2معادله )

س  مجموعه     ویژگی شخص را که تو صادی م ضیحی  های اجتماعی و اقت ضیح می   تعیین می 'i yای از متغیرهای تو دهد ) شود، تو

i
*Offer همانند .)i

*Request  ،i
*Offer : نیز غیر قابل مشاهده است و 

Offeri = 1 if Offer*
i > 0 (5) 

Offeri = 0  if  Offer*
i <= 0 (6) 

کدگذاری شد اگر فرد اعتبارات بانکی   ۰شود. متغیر وابسته با وسیله یک رگرسیون پروبیت دودویی تخمین زده می( نیز به2معادله )

 دریافت کرده باشد و در غیر اینصورت صفر.
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 شناسایی مدل تحقیق 4.1

شده در بخر        شرح داده  سی تجربی  شنا سترش یافته پروبیت به همراه تمامی  ، در این ب3پس از روش  آن  متغیرهایخر مدل گ

ضای یک اعتبارات بانکی به  صادی  شود که کار گرفته میبرای تقا ضای اعتبارات بانکی را در مناطق   -عوامل اقت اجتماعی مؤثر بر تقا

 کند.  شهری ایران به تفکیک اعضای خانوار و خانوار شناسایی می

های اقتصادی و اجتماعی افراد بزرگسال شهری،    در این مطالعه برای محاسبه احتمال تقاضای اعتبارات بانکی، با توجه به ویژگی  

 از مدل کیفی پروبیت با تصریح زیر استفاده شده است. 

Requesti = fi ( gender , age , size , cost , edcd , ms , mem , actcd , homeccp , pos , information 

, state ) 

 تقاضای اعتبارات بانکی داده است یا خیر. iدهد فرد یک متغیر مجازی است و نشان می  iRequestکه در آن   

 مشابه مدل فوق برای محاسبه احتمال دریافت اعتبارات بانکی در نظر گرفته شده است:

Offeri = gi ( gender , age , size , cost , edcd , ms , mem , actcd , homeccp , pos , information , 

state ) 

iOffer دهد فرد نیز یک متغیر مجازی است و نشان میi .اعتبارات بانکی دریافت کرده است یا خیر 

ی مدل، تمان متغیرهای مورد بررسی به  ت پایهدر این تحقیق برای سهولت در تفسیر و شفافیت معنای ضرایب بر اساس تصریح حال      

 استثنای سن به صورت مجازی وارد مدل شده است. توضیح سایر متغیرها به پیوست آمده است.

 های تحقیقیافته 5

های آماری مشیییاهده شیییده در گیرند، نظممندی از اعتبارات بانکی در تعامل با یکدیگر قرار میوقتی عوامل موثر بر تقاضیییا و  بهره

سی  شماره    ها دوبهبرر ضوع جداول  ستفاده  ( لزوماً پایدار نمی22تا  ۰دو)مو صوص عوامل موثر بر  مانند. تکنیک مورد ا ضا و    در خ تقا

 :۰شودپروبیت است که نتایج آن در ادامه گزارش می در این تحقیق، استفاده از مدل رات بانکیمندی از اعتبابهره

درصد کمتر از مردان    ۴نیز، زنان ۰3۸5درصد کمتر متقاضی اعتبارات بانکی هستند. در سال      ۹زنان در مقایسه با مردان   -۰

ست اعتبار داده  شده نکی بهرهکه به یک میزان از اعتبارات بااند؛ درحالیدرخوا صلی اند. در ایران مردان، تامینمند   کننده ا

دنیا آوردن فرزندان و تغذیه و تربیت آنها، اقتصاد خانوار هستند، همچنین با توجه به بعضی از کارکردهای زنان از جمله، به

ار منتشییر شییده در  در مجموع زنان، میزان کمتری از مسییتولیت کاری و اجتماعی جامعه را برعهده دارند، بر اسییاس آم 

سال   2سالنامه آماری مرکز آمار ایران  درصد و نرخ   ۰۰9۱، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مناطق شهری حدود     ۰3۸5در 

درصد بوده که نشاندهنده فعالیت اقتصادی کمتر زنان در سطح جوامع   5۱مشارکت اقتصادی مردان مناطق شهری حدود    

درصد گزارش شده است که در مقایسه با       239۴اری زنان در نقاط شهری ایران  باشد.از سوی دیگر نیز نرخ بیک  شهری می 

سبت به مردان و         ۰39۴مردان  ست. لذا به دلیل حضور کمتر زنان در بازار کار و کمتر بودن زنان با درآمد ن شتر ا صد بی در

ضی دریافت اعتبارات     ساط، زنان کمتر از مردان متقا ستند ولی چنانچه مردان  عدن اطمینان از توان بازپرداخت اق بانکی ه

عنوان یک نهاد اعتبار دهنده تبعیضییی درجنسیییت ها بهها مراجعه کنند، بانکو زنان برای دریافت اعتبارات بانکی به بانک

سیت یک عامل تعیین      ستند. جن ضیان قائل نی ست؛ در حالی   متقا ضای اعتبارات بانکی ا مندی از که در بهرهکننده در تقا

                                                           
 در گزارش کلیه نتایج، اثر نهایی هر متغیر با فرض ثبات سایر متغیرها بیان شده است. -۰

 (http://salnameh.sci.org.irمرکز آمار ایران ) - 2
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ه  کردگان دانشگاهی نیز عینا مشاهد  باشد. چنین نتایجی در گروه زنان شاغل و تحصیل   نکی ویژگی موثری نمیاعتبارات با

 شود.می

در خصوص ساکنان تهران، متاهلین و سرپرستان خانوار، جنسیت ویژگی تاثیرگذاری در تقاضای اعتبارات بانکی محسوب         -2

ست خانوار احتماال به    نمی سرپر شتن هزینه دلیل بر عهشود. زنان  ساکن تهران  ده دا های مالی خانوار، زنان متاهل و زنان 

تر از متوس   درصد و پایین  2۰9۰درصد و باالتر از متوس  نقاط شهری ایران و نرخ بیکاری     ۰۰9۴)نرخ مشارکت اقتصادی   

که زنان متاهل از ناندازه مردان متقاضیییی دریافت اعتبارات بانکی هسیییتند. به عالوه احتمال آ       (، به ۰نقاط شیییهری ایران 

شوند   اعتبارات بانکی بهره شتر از مردان متاهل بوده و بهره    ۰۱مند  صد بی ساکن      در ست خانوار و زنان  سرپر مندی زنان 

 های مشابه ندارد.  تهران نیز تفاوت معناداری با مردان گروه مشابه

سن افراد و   -Uتوان یک رابطه با توجه به نتایج مدل می -3 صریح      وارون بین  شان برای دریافت اعتبارات بانکی ت ضای ای تقا

نمود.با افزایر سن احتمال تقاضای اعتبارات بانکی به دلیل افزایر مصرف خانوار افزایر یافته و پس از رسیدن به نقطه     

در  ۰3۸5سالگی و در سال    35شود. در کل نمونه افراد در  اوا، افزایر سن موجب کاهر تقاضا برای اعتبارات بانکی می  

ی شاغلین،  هااند. چنین نتایجی در خصوص زیر گروهسالگی بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته 3۴سن 

شود. همچنین با افزایر هر سال به سن سرپرستان خانوار، زنان و       تحصیل کردگان دانشگاهی و مردان نیز عینا تکرار می  

ضای اعتبارات بانکی  سیار مالیمی کاهر می    متاهلین احتمال تقا شیب ب سن عامل     یابد. در حالیبا  ساکنان تهران  که در 

سییالگی بیشییترین اعتبارات بانکی را دریافت   3۴باشیید. به عالوه افراد در سیین موثری در تقاضییا برای اعتبارات بانکی نمی

 ات بانکی نیست.مندی از اعتبارای در بهرهکنندهها سن عامل تعییناند ولی در سایر زیرگروهنموده

 ۰2۰بوده که متوسیی  هزینه سییاالنه خانواری با این اندازه حدود    ۹9۹در نمونه مورد بررسییی متوسیی  اندازه خانوارها،   -۹

میلیون ریال است. هزینه خانوارهای یک، دو، سه و ده عضوی کمتر از این مقدار و هزینه سایر خانوارها در سال بیشتر از        

عضییو با افزایر هر فرد به خانوار، هزینه خانوار  ۱که در خانوارهای کمتر از نکته جالب آن(. 2۸این مقدار اسییت )جدول 

صوص خانوارهای دارای  افزایر می شده و هزینه          ۱یابد اما در خ شاهده ن صی م شتر نظم آماری خا ضو و بی ها در حال ع

ای غیرخوراکی ساالنه خانوار نظیر کاالی   هرسد این امر ناشی از کاهر هزینه  نوسان و تقریبا کاهشی است که به نظر می   

ها و غیره اسییت. لذا در مجموع افزایر اندازه خانوار لزوما موجب افزایر بادوان، مسییکن، پوشییاک، تفریحات و سییرگرمی 

ضافه شدن       های خانوار نشده است و انتظار می  هزینه شته باشد زیرا اثر ا رود بر روی تقاضای اعتباری نیز تاثیر چندانی ندا

ضعیت تاهل کنترل می    ی ستفاده از متغیرهای و ضوی با ا شان می   ک فرد به خانوار تک ع دهد  شود.نتایج مدل تحقیق نیز ن

ای نبوده است. ولی به طور کلی   مندی و تقاضای اعتبارات بانکی ویژگی تعیین کننده ، اندازه خانوار در بهره۰3۸5در سال  

ضای ا  صد کاهر می   ۰فراد خانوار جهت دریافت اعتبارات بانکی با افزایر هر فرد به خانوار احتمال تقا یابد. این رابطه در

شاغلین نیز دیده می  ستان، تحصیل    عالوه در زیر گروهشود. به در زیر گروه  سرپر ساکنان تهران،   های  شگاهی،  کردگان دان

 ت بانکی ندارد.مندی و تقاضای اعتبارامردان، زنان و متاهالن اندازه خانوار اثر معناداری در بهره

                                                           
 سالنامه آماری مرکز آمار ایران -۰
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نشیییان  ۰۸شیییود، به عالوه جدول ای از اندازه خانوار کاسیییته میهای هزینه، با افزایر دهک2۴با توجه به نتایج جدول  -۱

د  روشود، لذا انتظار می شود از میزان تقاضای افراد برای دریافت اعتبار کاسته می   دهد هر چه بر اندازه خانوار افزوده میمی

سال   هزینههای با افزایر دهک شود. نتایج        ۰3۸5در  به میزان تقاضای افراد بزرگسال شهری برای دریافت اعتبار افزوده 

اند ای باالتر قرار داشتههای هزینهدر دهک ۰3۸5دهد،افرادی که در سال مدل نیز این مشاهده را تصدیق کرده و نشان می

که هزینه ؛ درحالیاندمتقاضییی دریافت اعتبارات بانکی بودهای اول تا چهارن، های هزینهبیشییتر از افراد حاضییر در دهک 

ست. به جز تحصیل  ای در بهرهکنندهخانوار عامل تعیین سایر   مندی از اعتبارات بانکی نبوده ا شگاهی، در مورد  کردگان دان

بارات مندی و تقاضای اعتهرهکردگان دانشگاهی هزینه خانوار بر بشود. در گروه تحصیلها نیز این نتایج عینا تکرار میگروه

 اثر است.بانکی بی

وسطه یابد. افراد با تحصیالت ابتدایی، متبا افزایر میزان تحصیالت، تقاضای افراد برای دریافت اعتبارات بانکی افزایر می  -5

شگاهی به  صد بیر  ۰۴و  ۰2، ۸ترتیب با احتمال و دان ضی دریافت اعتبارات بانک  تر از افراد بیدر ستند. این  سواد متقا ی ه

مندی از اعتبارات بانکی، تفاوت معناداری بین نیز تکرار شییده اسییت. با این وجود، از نظر بهره ۰3۸5نظم آماری در سییال 

شاهده نمی      افراد بی سطه م صیالت ابتدایی و متو شگاهی،     سواد و دارای تح صیالت دان صد    ۴شود و تنها دارندگان تح در

ها به جز سیاکنین تهران نیز نتایج مشیابهی    کی برخوردارند. در خصیوص سیایر زیر گروه  بیشیتر از سیایرین از اعتبارات بان  

ست. جالب توجه آن     آید  شمار نمی که در تهران تحصیالت افراد، ویژگی موثری در دریافت اعتبارات بانکی به حاصل شده ا

و با تحصیییالت ابتدایی و متوسییطه  سییواد داری در میزان تقاضییای اعتبارات بانکی توسیی  افراد بی و حتی اختالف معنی

 خورد.چشم نمیبه

سر و افراد مجرد برای دریافت اعتبارات بانکی به        -۴ ضای افراد بدون هم ضعیت تاهل، احتمال تقا صوص و و  ۰2ترتیب در خ

 2۸   های خانوار ) با توجه به جدولرسد متاهلین به دلیل افزایر هزینه نظر میدرصد کمتر از افراد متاهل است. به    32

میلیون ریال  32۱دهد متوسییی  هزینه سیییاالنه او به میزان وقتی فرد مجرد ازدواا کرده و خانواده دو نفره تشیییکیل می

شته     افزایر می شتری برای دریافت اعتبارات بانکی دا ضای بی شاهده   ها نیز ماند. چنین اثری در تمامی زیر گروهیابد( تقا

درصد کمتر    ۰۱و  ۰۱ترتیب بارات بانکی به افراد بدون همسر و افراد مجرد به احتمال دریافت اعت۰3۸5شود. در سال   می

ست. در حالی  شته      از متاهلین بوده ا سر تفاوت معناداری با افراد متاهل ندا ضای افراد بدون هم که در این دوره زمانی تقا

های  رسیید. در زیرگروهنظر میوضییعیت تاهل عامل اثرگذاری در اعطای اعتبارات بانکی به ۰3۸5اسییت. یعنی در سییال  

شاهده می  شاغلین و تحصیل   شگاهی نیز چنین اثری م ستان و مردان   که در زیرگروهشود. جالب آن کردگان دان سرپر های 

ساکنین تهران با توجه به باالتر بودن هزینه   ستولیت مالی خانوار را بر عهده دارند، همچنین در زیر گروه  گی  های زندکه م

شهری با اختالف          برای خانوارهای س  هزینه خانوارهای مناطق  سبت به متو ضوی  ن ضوی)مجرد( و چند ع تهرانی تک ع

همسیییر و مجردان تفاوت معناداری در تقاضیییا و (، میان متاهلین، افراد بی 2۸میلیون ریال در سیییال )جدول  ۹۱تقریبا 

ذکر شییده وضییعیت تاهل عامل اثرگذاری در  هایشییود. به این معنی که در زیرگروهدریافت اعتبارات بانکی مشییاهده نمی

ضای اعتبارات بانکی نمی بهره ضای اعتبارات بانکی         مندی و تقا سایر زنان تقا شتر از  شد. نکته دیگر آنکه زنان متاهل بی با

 کنند.داده و اعتبارات بانکی دریافت می
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ضویت در خانوار عامل تعیین  -۸ ضای اعتبارات ای در بهرهکنندهنوع ع ستان خانوار که بار مالی       مندی و تقا سرپر ست.  بانکی ا

شند  میخانوار را به دوش  ضی اعتبارات بانکی بوده و اعتبارات           باک ضای خانوار متقا سایر اع سبت به  شتری ن احتمال بی

اند. در ، همسران کمتر از سایر اعضای خانوار متقاضی دریافت اعتبارات بانکی بوده     ۰3۸5کنند. در سال  بانکی دریافت می

ضای خانوار اعتبارات بانکی دریافت نموده         سایر اع شتر از  ستان همواره بی سرپر اند به خصوص دریافت اعتبارات بانکی نیز، 

جز زیر گروه شاغلین که این نظم را بر هم زده و فرزندان شاغل خانوار بیشتر از سرپرستان خانوار اعتبارات بانکی دریافت       

 اند.نموده

رود  رو انتظار می(، از این3۱داران سرپرست خانوار هستند)جدول    بگیر و اجارهرصد مستمری  د ۸39۱درصد شاغلین و    5۱ -۴

تقاضییای این دو گروه برای دریافت اعتبار بیشییتر از سییایرین باشیید.با توجه به نتایج مدل شییاغلین بیشییتر از افراد بیکار،   

صل، خانه  ضی دریافت اعتبارات بانکی   مح سایرین متقا شان برای دریافت اعتبارات بانکی تفاوت    اند هرچندتدار و  ضای ای قا

درصد بیشتر از شاغلین   ۴داران  بگیران و اجاره، مستمری۰3۸5دار ندارد. در سال بگیر و اجارهمعناداری با افراد مستمری

ر  غیر منقول، فیرسید به دلیل ارائه تضیمین معتبر) سیند اموال منقول یا    اند. به نظر میمند شیده از اعتبارات بانکی بهره

حقوقی و نامه کسری از حقوق بازنشستگی( توس  این گروه، موسسات اعتبار دهنده تمایل بیشتری به اعطای وان به این         

سایر گروه    سبت به  صل، خانه    گروه ن شاغل، بیکار، مح سوی دیگر بین افراد  سایرین تفاوت معناداری در  ها دارند. از  دار و 

سوب نمی       مورد دریافت اعتبارات بانکی شاغل بودن ویژگی اثرگذاری در دریافت وان مح شدهو  شاهده ن شود. این نتیجه  م

ها احتمال دریافت اعتبارات بانکی بین که در سایر گروه شود در حالی های سرپرستان و مردان نیز مشاهده می   در زیرگروه

 ندارند.تمامی افراد با هر وضع فعالیتی یکسان بوده و تفاوت معناداری با یکدیگر 

در میان شاغلین، نیز کارکنان دولت بیشتر از کارفرمایان، کارکنان مستقل، کارکنان خصوصی و سایرین متقاضی دریافت           -۰۱

سال   ضای اعتبارات بانکی داده و با احتمال         ۴، ۰3۸5اعتبارات بانکی بوده و در  سایرین تقا شتر از  صد بی صد    ۰۹در در

رسییید به دلیل کم ریسیییک بودن این افراد در بازپرداخت اند. به نظر میفت نمودهبیشیییتر از دیگران اعتبارات بانکی دریا

اعتبارات بانکی و تسیهیالتی که دولت برای کارکنان خود قائل اسیت، موسیسیات اعتبار دهنده تمایل بیشیتری به اعطای      

 اعتبارات بانکی به این گروه از افراد دارند.

شود. یعنی خانوارهای مندی و تقاضای اعتبارات بانکی محسوب نمیدر بهره نوع مسکن تحت تصرف خانوار عامل اثرگذاری -۰۰

دارای مسیییکن ملکی، اجاری و مجانی به یک میزان متقاضیییی دریافت اعتبارات بانکی بوده و اعتبارات بانکی دریافت                  

 کنند.می

حداقل یک عضو غیر سرپرست     عالوه بر خانوارهایی که دارای سرپرست با شغل دولتی هستند، خانوارهایی هم که دارای      -۰2

درصیید بیشییتر از سییایرین   ۹کارکن دولتی هسییتند، بیشییتر از سییایر خانوارها متقاضییی اعتبارات بانکی بوده و با احتمال 

 کنند.اعتبارات بانکی دریافت می

 باشد.مندی و تقاضای اعتبارات بانکی موثر نمیوجود یک عضو غیر سرپرست با تحصیالت دانشگاهی در بهره -۰3
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کنند، اما داشییتن معلومات  افراد  دارای اطالعات بانکی و مالی با احتمال بیشییتری برای دریافت اعتبارات بانکی اقدان می -۰۹

 شوند.مندی از اعتبارات بانکی محسوب نمیای برای بهرهکنندهعامل تعیین

( در میان خانوارهای 2۴نه )جدول ترین هزینه ساالاز لحاظ استان محل سکونت، با وجود اینکه ساکنین تهران دارای بیر -۰۱

شته     شهری ایران بوده  ضا را برای دریافت اعتبارات بانکی دا ستان کمترین تقا ساکنان خوز ساک اند، پس از  نان  اند و پس از 

اند.باید توجه داشیییت که تعداد کم اعتبارات بانکی  ایالن و لرسیییتان کمترین اعتبارات بانکی را از نظر تعداد دریافت نموده

شده لزوما به مبلغ کمتر اعتبارات بانکی اطالق نمی در شتر از مبلغ    یافت  ست این تعداد کم از نظر مبلغ بی گردد، ممکن ا

ها باشد. ولی در خصوص متقاضی اعتبارات بانکی بودن کمترین تقاضا به معنی تعداد      اعتبارات بانکی دریافتی سایر استان  

ست  شد و از آنجائیکه در ها میکمتر درخوا سنع زیادی سکونت دارند و با توجه به عقاید مذهبی        با ستان خوزستان اهل ت ا

 رسد.این گروه، عدن درخواست اعتبارات بانکی امری طبیعی به نظر می

 جمع بندی 6

شوند.   یمند مبانکیبهرههای با درآمد باال،دارای افراد جوان، میانسال و کارکن دولت بیشتر از سایرین از اعتبارات    طور کلی، خانوادهبه

شانه    صیالت به عنوان ن ست که     تح ستقیم دارد و نتایج حاکی از آن ا ضه اعتبارات بانکی اثر م ای از درآمد افراد در آینده، بر روی عر

کنند. عالوه بر اینکه تحصیییالت یکی از عوامل کردگان دانشییگاهی بیشییتر از سییایر افراد از اعتبارات بانکی اسییتفاده می  تحصیییل

 دلیل باالتر بودن سطح اطالعات مالی افراد تحصیل کرده ،مهم است.مندی است اساسا در سمت تقاضا نیز بهکننده بهرهتعیین

افزایر عدن قطعیت و نا اطمینانی در کسییب درآمد، احتمال درخواسییت اعتبارات بانکی را کاهر می دهد. افراد بیکار، محصییل و  

بگیران احتماال به دلیل وجود یک منبع داران و مستمریدهند و شاغلین و اجاره عتبارات بانکی میدار کمتر از سایرین تقاضای ا  خانه

رسیید به دلیل پایین بودن ریسییک نکول نظر میدرآمد مطمتن بیشییتر متقاضییی دریافت اعتبارات بانکی هسییتند. از سییوی دیگر به

ر دهنده تمایل بیشیتری برای اعطای اعتبار  به این افراد دارند. در  بگیران، موسیسیات اعتبا  داران و مسیتمری کارکنان دولتی و اجاره

شت که کارکنان بخر خصوصی و کارفرمایان به دلیل انعقاد قراردادهای کوتاه         شاغلین باید توجه دا سایر  ال مدت  و احتمخصوص 

یسک بیشتری را متحمل بانک کرده و   ، رهای مالیقطع همکاری و بیکار شدن، همچنین نوسانات بازار و امکان ورشکستگی و  زیان    

 لذا کمتر از کارکنان دولتی به منابع بانک دسترسی دارند.

های  بنگاه طرح۰3۸۹زایی، دولت نهم در سال های گذشته اشتغالبا توجه به نیاز اشتغال در داخل کشور و همچنین ناکارآمدی طرح

سیا  کوچک زودبازده و پروژه شتغالی را به عنوان  شتغال  های خود ا سهیالت زیادی را به   ست جدید ا ستور کار قرار داده و ت زایی در د

  (. این اثر در نتایج مدل، قابل رویت بوده و کارکنان مسیییتقل پس از کارکنان دولت          ۰3۴2این طرح تخصییییص دادند )ابوجعفری،  

 مند شده اند.بیشتر از سایرین از اعتبارات بانکی بهره

ی کند، در دوران جوانکه مصرفشان از یک قاعده باثبات و هموار تبعیت می  مودیگلیانی،درافرادی -براساس نظریه چرخه زندگی آندو 

سال  ست لذا برای          انداز منفی را تجربه میهای اولیه کاری افراد پسو در  شان ا شتر از درآمد شان بی صرف کنند، زیرا در این دوره م

کند. در خانوارهای شهری  این سن نقر بسیار مهمیدر طرف تقاضا ایفا می   گیرند. بنابرتامین وجوه الزن برای مصرف خود قرض می 

 ایرانی افراد جوانی که در دهه چهارن زندگی خود قرار دارند بیشترین متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی هستند. 
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ست. با ازدواا  هزینه     ست اعتبار ا ضعیت تاهل از عوامل موثر در درخوا ضای اعتبار افزایر   های خانوار افزایر یافتهو و در نتیجه تقا

یابد. متغیر مهم دیگر سمت تقاضا اندازه خانوار است که با درخواست اعتبار رابطه غیر مستقیم دارد. اثر افزایر هزینه خانوار در      می

ضعیت تاهل  کنترل می       ضو( با متغیر و ضو به دو ع ضای خانوار) از یک ع ضای  یک  شود اما با افزایر  اثر افزایر تعداد اع تعداد اع

های غیر خوراکی تشکیل  های خانوار را هزینهای از هزینهیابد، زیرا بخر عمدهعضو لزوما هزینه کل افزایر نمی  2خانوار با بیر از 

 کنند.ها استفاده میصورت مشترک از آندهند که تمان اعضای خانوار بهمی

سکونت خانوار نیز از پارامترهای مهم    ضا و بهره  در پایان محل  شمار می تقا سطح هزینه مندی از اعتبار به  ستان محل  رود.  های ا

صیص        ستان و میزان اعتبارات بانکی تخ ساکنان هر ا سهمیه سکونت، عقاید فرهنگی و مذهبی  ستان یافته)  بندی اعتباری( به هر ا

 مندی از اعتبار  ساکنین هر استان اثرگذار باشد.تواند بر میزان تقاضا و بهرهمی
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 : معرفی متغیرها 1پیوست 

Request  معرف تقاضییای فرد برای اعتبارات بانکی اسییت، چنانچه افراد در این نمونه تقاضییای اعتبارات بانکی داده باشییند، مقدار

 صورت صفر خواهد بود. متغیرمورد نظر یک و در غیراین

Offer  یک  قدار متغیرمورد نظردهنده دریافت اعتبارات بانکی به فرد است. چنانچه فرد اعتبارات بانکی دریافت نموده باشد، م  نشان

 صورت صفر خواهد بودو در غیراین

gender      ضور این متغیر در مدل تفاوت ست. ح سیت ا ضا و بهره معرف اثر جن مندی از اعتبارات بانکی را های مردان و زنان در تقا

کند،  ها عدد صفر را اختیار میو برای زن ۰کند. ورود این متغیر به مدل به صورت متغیری مجازی که برای مردها عدد شناسایی می

 خواهد بود.

age    .از وجود رابطه مندی اعتبارات بانکی،تقاضا و بهره مطالعات صورت گرفته در زمینه  معرف سن فرد استU-   وارون بین سن و

 اند.شدهمندی حکایت دارند، لذا برای بررسی این مستله در ایران، متغیرهای سن و مجذور آن در مدل وارد تقاضا و بهره

Size .نشاندهنده تعداد افراد خانوار است 

edcd های افراد با مدارک تحصیلی مختلف را در تقاضا و دریافت  نشانگر مدرک تحصیلی فرد است. وجود این متغیر در مدل تفاوت

سوال نوع مدر    کند. اعتبارات بانکی، کنترل می سخ افراد به  سهولت تحلیل و جلوگیری از هم خطی، پا صیلی را به چه برای  ار ک تح

ی ها متغیردسیته)بی سیواد، سیواد خواندن و ابتدایی، سییکل و دیپلم و تحصییالت دانشیگاهی( تقسییم و برای هر یک از این گروه       

گیرد. سه متغیر و برای سایرین عدد صفر می ۰ایم که برای افراد حاضر در آن گروه تحصیلی، متغیر مذکور عدد مجازی تعریف کرده

( در مدل فوق وارد شییده اسییت. این متغیرها معرف حضییور در گروه های تحصیییلی سییواد خواندن و edcd4تا  edcd2تحصیییلی)

سواد( به عنوان حالت پایه در نظر گرفته            ستند. حضور در گروه اول تحصیلی)بی  شگاهی ه سیکل و دیپلم و تحصیالت دان ابتدایی، 

 شده است.

ms     ست. افراد ح ضعیت تأهل افراد ا شانگر و ضعیت   ن ضر در پیمایر یکی از و ند.  اهای متأهل، مطلقه، بیوه و مجرد را انتخاب کردها

ضعیت ت  ست. متغیرهای       أو شده ا شابه در مدل وارد  شکلی م ضعیت  ms4و  ms23هل نیز به  های مطلقه،بیوه و به ترتیب بیانگر و

 هل به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است.أمجرد هستند. حالت مت

state  ها نیز اسییتان کشییور اقامت دارند که برای هر یک از این وضییعیت 3۰افراد نمونه در محل زندگی فرد اسییت.  اسییتانمعرف

سی                ست و برای  شده ا ستان تهران( به عنوان حالت پایه در نظر گرفته  ساکنان ا ست. حالت اول ) شده ا متغیری مجازی تعریف 

 ند.اوضعیت دیگر متغیرهای مجازی در مدل وارد شده

cost   ستفاده از متغیر مجازی شان می دهک هزینه ۰۱معرف هزینه خانوار  بوده و با ا دهد. دهک اول به عنوان حالت ای خانوار را ن

 پایه در نظر گرفته شده است.

mem    .معرف نوع عضییویت در خانوار اسییتmem2 ،mem3 و mem4    متغیرهای مجازی هسییتند که نسییبت هر فرد را با

شان می سرپرست خانوا   دهند. گروه اول ) سرپرستان( به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است و سه حالت دیگر )به ترتیب       ر ن

 اند.همسر، فرزند و سایر( در قالب متغیرهای مجازی مذکور در مدل وارد شده

Actcd  .متغیرهای مجازی بیانگر وضییع فعالیت افراد اسییتact2  تاact6 های بیکار، مسییتمری بگیر و به ترتیب بیانگر وضییعیت

 دار و سایر هستند. وضع فعالیت شاغل به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است.دار، محصل، خانهاجاره
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Pos         ضعیت ست. افراد نمونه یکی از و شغلی فرد ا ضعیت  شانگر و ستقل ، حقوق بگیر عمومی، حقوق بگیر  ن های کارفرما، کارکن م

های مذکور متغیری مجازی تعریف شده است. وضعیت شغلی کارفرما به عنوان     برای هر یک از وضعیت خصوصی و کارآموز را دارند.   

 حالت پایه در نظر گرفته شده است.

homeccp      سکن می صرف م شانگر نوع ت شد. متغیرهای مجازی  ن به ترتیب بیانگر حالت ملکی،   homeccp3تا  homeccp1با

 باشد. وضعیت ملکی به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است.اجاری و مجانی می

Information   متغیری مجازی است که نشاندهنده اطالعات مالی و بانکی افراد است. چنانچه فرد دارای دانر بانکی و مالی باشد

 گیرد.مقدار صفر به خود می و در غیر اینصورت ۰مقدار 
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 : جداول 2پیوست 

 توزیع فراوانی و متوسط اندازه و هزینه ساالنه خانوار به تفکیک استان -27جدول 

 اندازه خانوار توزیع فراوانی استان
متوسط هزینه ساالنه 

 خانوار )میلیون ریال(
 ۰۱۴ ۹9۱ ۰59۱ تهران

 ۰۰۴ ۹9۴ ۰9۴ اردبیل

 ۰۱۸ ۹9۱ ۱95 آذربایجان شرقی

 ۴۱93 ۹9۱ 395 آذربایجان غربی

 ۰23 ۹9۰ ۸9۱ اصفهان

 ۰22 ۱95 29۰ ایالن

 ۰۹۰ ۹9۴ ۰95 بوشهر

 ۰33 39۸ 393 البرز

 ۰3۰ ۹9۸ ۰9۴ چهارمحال و بختیاری

 ۴29۴ ۹92 ۹9۸ خراسان رضوی

 ۰۱۱ ۹9۴ ۰93 خراسان شمالی

 ۰۱۴ ۹93 ۰9۱ خراسان جنوبی

 ۰۰3 ۱9۱ ۱9۱ خوزستان

 ۴۴9۸ ۹9۹ 295 زنجان

 ۰۱۴ ۹9۱ ۰9۹ سمنان

 ۴۴9۹ ۱9۸ ۰9۴ سیستان و بلوچستان

 ۰۰۴ ۹95 ۱9۸ فارس

 ۰۰۴ ۹9۹ 29۰ قزوین

 ۸۹9۹ ۹95 292 قم

 ۴39۴ ۹9۹ 29۱ کردستان

 ۰۰۴ ۹9۴ 29۴ کرمان

 ۴592 ۹9۹ 29۹ کرمانشاه

 ۰۹5 ۱9۴ 293 کهگیلویه و بویر احمد

 ۰۰۹ ۹95 293 گلستان

 ۴392 39۸ 29۱ گیالن

 ۸۱9۸ ۹9۴ 292 لرستان

 ۰2۴ ۹9۱ 29۴ مازندران

 ۰2۰ 39۴ ۰9۸ مرکزی

 ۸59۰ ۱9۹ ۰95 هرمزگان

 ۰۱۱ ۹95 293 همدان

 ۰۰3 ۰9۰3 293 یزد

 ۰2۰ ۹9۹ ۰۱۱9۱ کل
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 متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری و ساکن تهران بر حسب اندازه خانوار -28جدول 

 11=< 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کل اندازه خانوار
متوسییی  هزینه  سیییاالنه    

خیییانیییوار مییینیییاطیییق  

 شهری)میلیون ریال(
۰2۰ 539۱ ۴5 ۰۰3 ۰2۴ ۰2۱ ۰2۹ ۰3۱ ۰2۹ ۰35 ۰۰3 

متوسییی  هزینه  سیییاالنه    

هران         ت کن  نوار سییییا خییا

 )میلیون ریال(
۰۱۴ ۰۱3 ۰۹2 ۰۱۴ ۰55 ۰۱۴ ۰۴۱ ۰۸۱ ۰52 2۴۱ ۴52 

 

 

 ای خانوارمتوسط اندازه خانوار شهری بر حسب دهک هزینه -29جدول 

 ۰۱ ۴ ۸ ۴ 5 ۱ ۹ 3 2 ۰ کل دهک هزینه

 392 39۴ ۹9۱ ۹9۱ ۹92 ۹9۱ ۹95 ۹9۴ ۱9۰ ۱95 ۹9۹ متوس  اندازه خانوار

 

 نوع عضویت در خانوار داران بر حسببگیران و اجارهتوزیع فراوانی شاغلین و مستمری -31جدول 

 دارانبگیران و اجارهمستمری شاغلین نوع عضویت در خانوار

 ۸39۱ 5۱9۱ سرپرست

 ۰۱93 ۸9۸ همسر

 29۴ 2۹9۱ فرزند

 393 ۰9۴ سایر
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عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات بانکی در خانوارهای شهری -31جدول 

 

p-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهایی

0.070.06-0.060.000.050.17-0.010.89-0.070.01-0.040.01-زنمرد

0.010.110.010.000.0040.180.0010.71-0.010.000.020.000.0030.320.020.00سن

0.00010.04-0.00010.01-0.00020.00-0.00020.000.000030.46-0.00010.01-0.00020.00-0.00010.00-مجذور سن

0.0040.35-0.010.19-0.010.08-0.010.060.0020.85-0.010.000.010.31-0.010.04-اندازه خانوار

0.050.010.040.140.030.230.060.350.100.220.040.140.070.020.020.41دهک دوم

0.030.190.040.110.050.060.060.360.270.000.030.290.030.360.030.27دهک سوم

0.040.060.040.130.080.010.040.510.250.000.050.070.030.430.050.05دهک چهارم

0.060.000.080.000.080.010.050.420.220.010.060.010.060.070.050.02دهک پنجم

0.040.040.060.050.100.000.020.760.130.090.060.020.020.550.040.11دهک ششم

0.070.000.090.000.110.000.060.290.230.000.080.000.060.050.070.00دهک هفتم

0.060.010.080.010.110.000.020.730.200.010.080.000.030.310.060.02دهک هشتم

0.050.020.090.000.130.000.020.770.200.010.090.000.010.810.040.11دهک نهم

0.020.490.020.39-0.030.680.150.060.040.15-0.010.600.060.060.110.00دهک دهم

0.080.000.080.000.070.000.080.070.070.000.080.000.080.00ابتدایی

0.120.000.110.000.070.000.140.000.090.000.130.000.120.00راهنمایی و دبیرستان

0.170.000.140.000.100.000.180.000.150.000.180.000.160.00دانشگاهی

0.140.00-0.120.01-0.160.00-0.220.00-0.130.00-0.090.03-0.120.00-مطلقه و بیوه

0.290.00-0.320.00-0.310.00-0.290.00-0.280.00-0.270.00-0.320.00-مجرد

0.130.00-0.150.00-0.190.33-0.190.00-0.090.00-0.120.00-0.150.00-همسر

0.090.00-0.140.00-0.020.55-0.190.00-0.040.35-0.040.20-0.070.00-فرزند

0.100.03-0.070.15-0.070.13-0.160.01-0.010.840.070.24-0.060.04-سایر اعضای خانوار

0.090.04-0.150.00-0.090.00-0.150.01-0.150.00-0.120.02-0.110.00-بیکار

0.020.230.030.380.0030.87-0.040.26-0.010.87-0.010.49-0.0030.85-اجاره دار و مستمری بگیر

0.090.07-0.210.00-0.180.00-0.200.00-0.150.00-0.300.01-0.190.00-محصل

0.200.00-0.210.00-حذفحذف0.220.00-0.210.00-0.250.00-0.190.00-خانه دار

0.160.00-0.220.00-0.150.00-0.070.27-0.080.12-0.150.01-0.170.00-سایر فعالیت ها

0.040.06کارکن مستقل

0.140.00کارکن خصوصی

0.010.75کارکن عمومی

0.090.08-کارآموز و سایر

0.010.590.030.100.010.61-0.010.73-0.010.66-0.0020.89-0.010.55-0.010.40اجاری

0.030.160.010.750.000.97-0.040.19-0.050.12-0.030.22-0.030.25-0.010.50-مجانی

0.010.680.060.000.050.000.070.000.050.000.060.000.070.00-0.060.00یک عضو کارکن دولتی

0.030.060.0020.84-0.030.110.020.19-0.0010.95-0.0040.660.020.180.030.06-یک عضو با تحصیالت دانشگاهی

0.030.000.050.000.030.010.010.510.060.010.040.000.020.170.030.00اطالعات

0.170.000.220.000.190.000.230.000.210.000.110.040.170.00اردبیل

0.020.46-0.010.84-0.00011.000.020.460.0040.880.010.870.020.52-آذربایجان شرقی

0.010.720.060.04-0.070.000.100.000.090.010.090.060.140.00آذربایجان غربی

0.090.000.120.000.090.000.100.000.120.000.070.010.080.00اصفهان

0.160.000.170.000.160.000.110.040.200.000.120.020.160.00ایالم

0.020.52-0.010.780.070.230.050.190.080.12-0.060.060.040.36بوشهر

0.0030.930.050.06-0.030.150.040.290.090.010.050.230.060.04البرز

0.140.000.120.000.130.010.010.850.120.000.170.000.180.00چهارمحال و بختیاری

0.050.100.00040.99-0.010.900.020.40-0.010.550.010.610.020.47-خراسان رضوی

0.00031.000.030.41-0.050.140.090.080.080.100.030.630.090.06خراسان شمالی

0.140.000.150.010.250.000.060.300.180.000.090.080.190.00خراسان جنوبی

0.080.01-0.100.05-0.060.05-0.080.22-0.080.03-0.070.04-0.080.00-خوزستان

0.130.000.210.000.260.000.020.640.230.000.010.770.170.00زنجان

0.130.000.100.040.170.000.050.380.080.060.180.000.190.00سمنان

0.060.320.0020.97-0.040.670.050.34-0.0010.980.100.100.030.67-سیستان و بلوچستان

0.060.000.080.010.040.120.050.110.080.000.050.090.050.03فارس

0.070.010.180.000.120.010.010.920.120.000.020.740.120.00قزوین

0.150.000.160.000.240.000.160.010.190.000.080.160.140.00قم

0.060.270.040.29-0.050.400.060.15-0.010.810.020.580.120.01کردستان

0.100.000.180.000.190.000.090.050.140.000.050.140.130.00کرمان

0.160.000.230.000.220.000.190.000.190.000.120.000.170.00کرمانشاه

0.140.000.190.000.170.000.190.000.190.000.090.020.130.00کهکیلویه و بویراحمد

0.130.000.130.000.120.010.150.000.150.000.110.000.140.00گلستان

0.060.050.090.030.110.010.090.110.070.070.040.310.080.01گیالن

0.030.490.110.01-0.0020.980.170.00-0.080.010.190.000.180.00لرستان

0.030.22-0.090.02-0.080.060.0030.93-0.040.110.030.440.0020.96-مازندران

0.100.000.130.000.140.000.170.000.140.000.050.320.120.00مرکزی

0.040.35-0.030.470.030.49-0.070.180.090.15-0.0030.95-0.00030.99هرمزگان

0.080.010.150.000.120.010.080.150.130.000.010.840.080.03همدان

0.120.000.180.000.210.000.120.020.170.000.060.120.160.00یزد

سرپرستانشاغلین کل نمونه

دهک اول

بی سواد

متغیرحالت پایه

ملکی

تهران

کارفرما

متاهل

سرپرست

شاغل

متاهلینزنانمردانساکنین تهرانتحصیل کردگان 
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6231عوامل موثر بر تقاضای اعتبارات بانکی در خانوارهای شهری در سال  -23جدول 

 

p-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهایی

0.040.30-0.100.000.000.89-0.020.64-0.100.00-0.070.00-زنمرد

0.010.000.010.000.010.050.020.000.010.070.020.000.0080.000.010.00سن

0.00010.00-0.00010.00-0.00020.00-0.00010.02-0.00020.00-0.00010.00-0.00020.00-0.00020.00-مجذور سن

0.0050.470.0010.830.0040.390.0040.290.0050.26-0.0040.240.0020.710.020.01اندازه خانوار

0.030.080.040.240.020.520.070.320.080.320.030.230.040.150.010.59دهک دوم

0.0020.92-0.010.760.050.090.020.440.040.600.220.000.020.550.00011.00دهک سوم

0.030.100.060.060.030.410.060.360.140.050.030.200.030.220.030.16دهک چهارم

0.050.010.100.000.040.160.070.250.150.030.060.020.040.110.050.04دهک پنجم

0.030.220.010.64-0.0030.970.070.340.050.05-0.010.480.070.030.060.09دهک ششم

0.040.020.090.000.070.030.070.250.130.060.070.010.020.430.040.10دهک هفتم

0.010.650.030.22-0.030.080.080.010.060.070.020.710.080.290.080.01دهک هشتم

0.070.000.150.000.130.000.080.200.130.080.120.000.010.770.060.02دهک نهم

0.050.010.130.000.130.000.040.540.090.200.090.000.010.790.060.02دهک دهم

0.050.000.040.300.060.020.020.650.050.080.050.010.060.01ابتدایی

0.070.000.060.090.080.000.050.180.070.010.080.000.080.00راهنمایی و دبیرستان

0.130.000.110.000.120.000.100.030.140.000.130.000.130.00دانشگاهی

0.100.00-0.030.60-0.070.230.0050.91-0.010.85-0.010.90-0.010.74-مطلقه و بیوه

0.160.00-0.150.00-0.040.31-0.200.00-0.060.32-0.110.00-0.140.00-مجرد

0.120.00-0.140.00-0.090.010.100.60-0.040.18-0.100.01-0.080.00-همسر

0.020.52-0.070.05-0.010.65-0.080.06-0.050.110.040.36-0.020.43-فرزند

0.040.40-0.070.06-0.060.24-0.130.04-0.030.650.110.05-0.020.46-سایر اعضای خانوار

0.080.06-0.130.00-0.100.00-0.130.02-0.140.00-0.160.01-0.100.00-بیکار

0.0210.21-0.040.030.020.39-0.070.02-0.010.68-0.030.09-0.010.37-اجاره دار و مستمری بگیر

0.070.11-0.130.00-0.190.00-0.090.02-0.160.00-0.400.01-0.160.00-محصل

0.110.00-0.080.00-حذفحذف0.040.16-0.150.00-0.160.04-0.090.00-خانه دار

0.100.11-حذفحذف0.150.00-0.060.26-0.100.06-0.130.08-0.160.00-سایر فعالیت ها

0.020.49کارکن مستقل

0.090.00کارکن خصوصی

0.0020.96کارکن عمومی

0.090.13-کارآموز و سایر

0.010.560.010.480.010.600.010.64-0.010.67-0.010.380.010.580.020.16اجاری

0.020.39-0.0010.97-0.030.17-0.040.15-0.050.10-0.020.31-0.020.47-0.020.30-مجانی

0.040.000.010.500.050.000.050.000.070.000.050.000.030.040.050.00یک عضو کارکن دولتی

0.020.050.010.58-0.030.060.010.24-0.0520.00-0.0020.800.020.280.030.04-یک عضو با تحصیالت دانشگاهی

0.020.000.040.010.040.010.030.070.040.010.030.020.020.050.030.00اطالعات

0.210.000.250.000.240.000.240.000.250.000.160.000.210.00اردبیل

0.070.000.130.000.1310.000.040.300.120.000.000.940.070.00آذربایجان شرقی

0.140.000.180.000.190.000.140.000.180.000.100.000.160.00آذربایجان غربی

0.190.000.290.000.270.000.230.000.260.000.110.000.220.00اصفهان

0.200.000.250.000.250.000.160.000.270.000.110.000.220.00ایالم

0.100.000.140.000.150.000.160.010.160.000.040.300.060.12بوشهر

0.020.550.000.92-0.010.70-0.020.67-0.010.790.0050.90-0.020.46-البرز

0.150.000.200.000.220.000.070.110.190.000.100.000.180.00چهارمحال و بختیاری

0.140.000.210.000.230.000.180.000.210.000.050.030.170.00خراسان رضوی

0.170.000.220.000.250.000.080.270.220.000.09640.010.180.00خراسان شمالی

0.270.000.330.000.440.000.140.010.370.000.140.000.350.00خراسان جنوبی

0.030.230.060.120.050.260.080.190.060.090.010.830.040.19خوزستان

0.150.000.250.000.300.000.050.300.270.000.0050.900.190.00زنجان

0.200.000.280.000.310.000.150.010.230.000.150.000.270.00سمنان

0.030.640.0310.54-0.030.540.040.610.030.640.060.510.070.23سیستان و بلوچستان

0.110.000.160.000.150.000.100.000.170.000.030.130.120.00فارس

0.050.090.070.130.090.060.060.340.080.050.020.680.080.02قزوین

0.180.000.240.000.270.000.210.000.250.000.110.010.220.00قم

0.120.000.170.000.240.000.130.030.170.000.070.100.150.00کردستان

0.160.000.250.000.270.000.230.000.240.000.070.010.220.00کرمان

0.120.000.180.000.180.000.240.000.200.000.040.280.130.00کرمانشاه

0.150.000.180.000.240.000.170.000.220.000.080.020.180.00کهکیلویه و بویراحمد

0.170.000.220.000.200.000.210.000.180.000.120.000.190.00گلستان

0.010.780.080.02-0.040.130.090.040.140.000.040.520.090.02گیالن

0.180.000.300.000.280.000.120.040.270.000.060.090.230.00لرستان

0.180.000.300.000.310.000.140.000.2470.000.100.000.220.00مازندران

0.130.000.170.000.180.000.210.000.150.000.110.000.150.00مرکزی

0.010.840.060.12-0.050.150.0630.260.080.180.070.310.090.05هرمزگان

0.190.000.310.000.300.000.190.000.260.000.100.000.240.00همدان

0.180.000.250.000.290.000.190.000.230.000.110.000.220.00یزد

بی سواد

متغیرحالت پایه
متاهلینزنانمردانساکنین تهرانشاغلینکل نمونه

دهک اول

تحصیل کردگان سرپرستان

تهران

متاهل

سرپرست

شاغل

کارفرما

ملکی
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 1386خانوارهای شهری از اعتبارات بانکی در سال مندی بهرهعوامل موثر بر  -33جدول 

 

p-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهاییp-valueاثرات نهایی

0.040.290.030.600.010.920.000.970.100.420.150.03زنمرد

0.010.060.010.170.010.110.020.110.020.170.010.080.010.520.000.80سن

0.000010.81-0.00010.48-0.00010.11-0.00020.15-0.00020.07-0.00010.12-0.00010.33-0.00010.08-مجذور سن

0.0010.94-0.010.36-0.010.50-0.020.37-0.010.160.0110.41-0.020.05-0.0050.45-اندازه خانوار

0.030.550.080.350.040.34-0.020.890.030.92-0.000.970.010.820.0020.97دهک دوم

0.070.440.020.73-0.020.950.000.95-0.010.92-0.010.760.030.510.0020.97-دهک سوم

0.040.37-0.050.59-0.070.15-0.110.71-0.050.68-0.060.25-0.040.45-0.060.16-دهک چهارم

0.020.610.070.160.010.870.020.860.020.940.020.660.010.890.050.24دهک پنجم

0.110.210.020.62-0.060.830.030.60-0.0050.97-0.010.900.060.290.020.72-دهک ششم

0.060.180.090.080.060.270.090.470.060.840.080.140.010.870.090.06دهک هفتم

0.150.610.030.500.020.860.050.28-0.010.910.040.78-0.030.480.050.30دهک هشتم

0.060.850.030.570.020.820.040.39-0.030.460.050.360.010.890.060.67دهک نهم

0.030.750.040.47-0.020.950.0020.97-0.0050.930.020.89-0.001.000.040.45دهک دهم

0.050.210.0050.930.060.200.240.180.040.420.070.340.040.43ابتدایی

0.060.160.040.450.070.140.190.270.060.250.020.780.040.35راهنمایی و دبیرستان

0.020.800.090.06-0.090.040.050.390.120.020.140.440.110.05دانشگاهی

0.210.05-0.130.18-0.260.15-0.260.03-0.120.15-0.230.01-0.150.01-مطلقه و بیوه

0.190.02-0.050.27-0.170.19-0.110.04-0.100.26-0.100.03-0.100.01-مجرد

0.200.01-0.120.23-0.080.79-0.080.56-0.070.28-0.080.27-0.110.01-همسر

0.070.140.110.050.030.660.240.110.040.450.170.120.020.76فرزند

0.200.010.120.210.090.430.350.240.080.470.340.020.060.54سایر اعضای خانوار

0.110.18-0.180.18-0.060.29-0.110.220.130.60-0.010.93-0.080.12-بیکار

0.090.010.090.010.080.170.200.100.090.020.070.270.060.07اجاره دار و مستمری بگیر

0.170.07-0.140.11-0.070.25-0.250.09-0.080.15-0.260.36-0.070.13-محصل

0.030.51-0.050.32-حذفحذف0.040.76-0.090.21-0.060.69-0.010.75خانه دار

0.180.18-حذفحذف0.110.19-0.460.06-0.070.57-0.250.09-0.110.18-سایر فعالیت ها

0.040.34کارکن مستقل

0.140.00کارکن خصوصی

0.0150.75کارکن عمومی

0.020.87کارآموز و سایر

0.050.07-0.040.38-0.010.70-0.030.260.000.940.030.65-0.020.56-0.020.35-اجاری

0.020.63-0.020.74-0.010.86-0.140.11-0.040.340.000.96-0.010.770.00021.00-مجانی

0.030.430.030.050.010.710.060.140.030.040.100.020.040.02-0.040.01یک عضو کارکن دولتی

0.0230.480.030.580.000.890.060.120.0040.83-0.010.570.030.220.0020.94یک عضو با تحصیالت دانشگاهی

0.010.53-0.040.21-0.010.68-0.070.25-0.010.83-0.010.55-0.020.290.0020.94-اطالعات

0.120.06-0.260.01-0.120.10-0.040.58-0.020.77-0.080.29-0.150.01-اردبیل

0.070.150.080.140.0490.390.060.450.080.140.040.750.030.59آذربایجان شرقی

0.040.43-0.090.27-0.010.82-0.060.44-0.020.72-0.030.500.000.95-آذربایجان غربی

0.090.010.080.060.100.020.140.010.100.010.040.500.080.03اصفهان

0.140.02-0.290.01-0.050.42-0.010.92-0.130.06-0.100.14-0.110.04-ایالم

0.130.060.080.320.120.170.030.740.140.060.080.530.020.80بوشهر

0.060.600.150.04-0.080.200.090.260.120.110.000.980.150.06البرز

0.020.870.150.02-0.180.000.180.010.250.000.290.010.280.00چهارمحال و بختیاری

0.190.000.190.000.140.010.290.000.150.000.330.000.160.00خراسان رضوی

0.090.160.050.530.150.080.120.420.050.510.190.120.100.16خراسان شمالی

0.010.850.060.550.010.80-0.010.870.170.15-0.020.790.050.54خراسان جنوبی

0.070.280.110.140.060.440.020.850.080.260.090.510.090.19خوزستان

0.140.010.170.010.140.020.250.050.160.010.070.560.140.02زنجان

0.270.000.260.000.250.000.260.030.270.000.290.020.250.00سمنان

0.200.080.100.410.130.340.010.930.250.060.030.890.140.23سیستان و بلوچستان

0.090.030.100.040.080.110.150.040.080.100.120.130.090.04فارس

0.010.91-0.030.620.070.370.060.470.020.900.050.510.000.97قزوین

0.230.050.070.29-0.060.280.150.050.130.080.130.180.160.03قم

0.050.48-0.100.40-0.080.410.010.84-0.020.770.050.510.030.68-کردستان

0.110.020.120.030.140.020.240.000.130.020.050.590.100.05کرمان

0.100.380.030.66-0.020.660.030.640.040.610.040.640.060.35کرمانشاه

0.050.40-0.130.20-0.020.720.030.660.020.800.140.080.060.29کهکیلویه و بویراحمد

0.180.000.190.000.240.000.260.010.240.000.050.570.200.00گلستان

0.030.64-0.130.29-0.010.87-0.010.880.010.90-0.040.560.070.36-گیالن

0.240.00-0.350.00-0.210.00-0.230.02-0.240.00-0.310.00-0.240.00-لرستان

0.130.100.010.79-0.010.800.060.280.020.760.000.970.070.20مازندران

0.030.790.100.11-0.120.050.120.100.170.030.160.090.190.01مرکزی

0.020.880.150.09-0.180.040.230.040.190.090.160.280.270.01هرمزگان

0.060.240.110.080.110.110.190.050.070.260.070.550.090.13همدان

0.240.000.300.000.240.000.310.000.250.000.170.080.240.00یزد

بی سواد

متغیرحالت پایه
متاهلینزنانمردانساکنین تهرانشاغلینکل نمونه

دهک اول

تحصیل کردگان سرپرستان

تهران

متاهل

سرپرست

شاغل

کارفرما

ملکی
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1393 

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانپویاییتحلیل 

 دهمجید عینیان، امینه محمودزا MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانکوتاهانداز چشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، 

 سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

 خاوری نژادابوالفضل  MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینزیابی سرمایه بانکار

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181622&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181614&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181573&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181557&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181556&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181519&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181507&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181475&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181474&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181450&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181412&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181403&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171363&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171358&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171357&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171356&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171355&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171348&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171345&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171329&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171154&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161075&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151039&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151038&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150988&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150987&Language=1


 
 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1392 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 أثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجیت

( و ارزیابی آن به عنوان 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 محرابیوهاب قلیچ، لیال  MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهلیل عاملی نسبتتح

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی صکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1391و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو( بسترهای

ز مدرسه زمستانه حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین رو

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیدیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از 
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 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 رهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوا

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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