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 ػَاالت .تاؿذ هی التصاد حَصُ دس هْن هَضَػات اص یىی تاًىی ػیؼتن کارایی هثحج
  اص .اػت ًذادُ آى تِ سٍؿٌی پاػخ ٌَّص التصاد وِ داسد ٍرَد هثحج ایي تاب دس هْوی
  ّای تاًه ته ته ٍ تاًىی ًظام دس واسایی ػغح وِ ایي تِ تَاى هی ػَاالت ایي رولِ

 اػت؟ همذاس چِ آًْا دس گشفتِ صَست ّای ّضیٌِ ٍ سفتِ واس تِ ػَاهل تِ تَرِ تا اًفشادی
  یا ٍ داسد؟ ٍرَد خذهات اص ػغح ایي تشای ّا ّضیٌِ واّؾ ٍ واسایی تْثَد اهىاى آیا یا

 دلیك ارشای لاًًَی، حمَق هاًٌذ ًْادی ػَاهل اص هتاحش حذ چِ تا واسایی ػغح ایٌىِ
 تاؿذ؟ هی ػیاػی حثات ٍ تَسم هاًٌذ هحیغی ػَاهل تاحیش تحت یا ٍ لشاسدادّا
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 هقذهِ
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  ایي تشای پاػخی خشد التصاد ػغح دس هتذلَطی یه اسائِ تا تا وٌذ هی تالؽ هغالؼِ ایي
 دس سا ایشاى تاًىی ًظام واسایی تش سا هحیغی ؿشایظ ٍ ًْادی ػَاهل تاحیش ٍ تیاتذ ػَاالت
 هَسد 1995-2008 ّای ػال عی دس آفزیقا ضوال ٍ خاٍرهیاًِ وـَسّای تا همایؼِ
   .دّذ لشاس تشسػی

3 

 اص یه ّش تاًىی ػیؼتن واسایی هیضاى SFA سٍؽ اص اػتفادُ تا اتتذا دس تشسػی ایي
  تش ًْادی ٍ هحیغی ؿشایظ ٍ ػَاهل تاحیش ػپغ آٍسدُ، تذػت سا تشسػی هَسد وـَسّای

  هی لشاس تشسػی هَسد دیتا، پاًل سٍؽ اص اػتفادُ تا سا آهذُ تذػت تاًىی ػیؼتن واسایی
 .دّذ

 ّذف تحمیك

  تا همایؼِ دس ایشاى تاًىی ًظام دس واسایی تفاٍت ٍ هیضاى تشسػی تحمیك ایي اص ّذف
 آى واسایی تْثَد رْت ساّىاسّایی اسائِ ٍ MENA وـَسّای
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 فشضیات تحمیك

  ٍ هالی ػوك افضایؾ ٍ ػیاػی هحیظ تیـتش ،پایذاسی تاصاس دس سلاتت تاالتش ػغَح 
 .هی ؿَد تاًه ّا واسایی افضایؾ هَرة لاًًَی چاسچَب تاحیش افضایؾ ّوچٌیي
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 :فْزست هطالة ارائِ ضذُ
 تؼشیف واسایی•
 تؼشیف ًْاد ٍ اّویت آى•
 ػَاهل تاحیشگزاس تش واسایی ػیؼتن تاًىی•
 هؼشفی سٍؽ تخویي•
 تصشیح هذل•
 ًتایذ تخویي هذل•
 ًتایذ ٍ پیـٌْادات•

5 

 تعزیف کارایی

  واسآهذ اػتفادُ :هی وٌٌذ تؼشیف چٌیي سا واسایی التصادی واسؿٌاػاى
  خذهات ٍ واالّا تَلیذ تشای (... ٍ هٌاتغ ػشهایِ، واس، ) تَلیذ ػَاهل اص
  حذاوخش هٌاتغ، تْیٌِ تخصیص هفَْم تِ واسایی دیگشی تؼشیف دس ٍ

    .اػت – هَرَد تىٌَلَطی تا -ّضیٌِ حذالل تحول هٌاتغ، اص اػتفادُ

  ٍاحذّای تْیٌِ ػولىشد اسصیاتی ؿاخص ّای هْن تشیي اص یىی واسایی
  اها هی ؿَد؛ اسائِ واسایی اص هتؼذدی تؼاسیف چٌذ ّش .اػت التصادی

  دادُ ّای تشویة اص وِ واساػت تٌگاّی وِ اػت ایي آًْا اؿتشان ٍرِ
 .آٍسد دػت تِ سا ػتاًذُ تیـتشیي هؼیي
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ِ ّای ّواًٌذ خذهاتی هَػؼات دس واسایی  تَرِ هَسد هی تایؼت صٌؼتی فؼالیت سؿت
  اًزام ٍ تؼْیل دس هْوی تؼیاس ًمؾ وِ خذهاتی فؼالیت ّای رولِ اص .گیشد لشاس

  هیضاى ػٌزؾ ٍ واسایی ػغح اص آگاّی وِ هی تاؿذ تاًىی ٍ هالی خذهات داسد، هثادالت
   .اػت التصادی تَػؼِ الضاهات اص آى تْثَد رْت ػیاػت گزاسی ٍ هَػؼات ایي واسایی

 اػتفادُ ضوي التصادی ًظام ّش دس واسا تاًىی ؿؼة اص ؿثىِ یه ٍرَد تا
 ٍ سؿذ سًٍذ صهاى، حتی ٍ اًؼاًی ًیشٍی ػشهایِ، چَى وویاتی هٌاتغ اص تْیٌِ

 .ؿذ خَاّذ تؼشیغ تشدیذ تذٍى ًیض التصادی تَػؼِ
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 تعزیف ًْاد

  تٌاتش .اػت ؿذُ اػتٌاد «ًَسث »تؼاسیف تِ ًْادّا، صهیٌِ دس ؿذُ اًزام هغالؼات اغلة دس
  افشاد راًة اص وِ ّؼتٌذ هحذٍدیت ّایی ًْادّا اػت وشدُ ًْادّا اص ًَسث وِ تؼشیفی

 :اص ػثاستٌذ هحذٍدیت ّا ایي .هی ؿَد تحویل آًْا تیي تؼاهالت تش
 

 

oّا ٍ ػادی لَاًیي هَضَػِ، لَاًیي اػاػی، لاًَى ؿاهل سػوی لَاػذ ِ  آییي ًاه

oتحویل خَد سفتاسی لَاًیي ٍ ػشف ٌّزاسّا، ؿاهل غیشسػوی هحذٍدیت ّای 

oهحذٍدیت ّا ایي اػوال ٍیظگی 
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هَرة ّذایت اعالػات دستاسُ ؿشایظ تاصاس، واالّا ٍ هـاسوت وٌٌذگاى دس 
 .  تاصاس هی ؿًَذ

9 

 ًْادّا، ػِ ٍظیفِ هْن تش ػْذُ داسًذ

ًْادّا حمَق هالىیت ٍ لشاسدادّا سا تؼشیف وشدُ ٍ تؼییي هی وٌٌذ وِ چِ 
 . وؼی تایذ چِ چیضی سا ٍ چِ صهاًی وؼة وٌذ

 . هَرة افضایؾ یا واّؾ سلاتت دس تاصاسّا هی ؿًَذ

 هثادالت دس ًْفتِ اًگیضُ ّای ؿذى ػاختاسهٌذ تاػج ًْادّا ًتیزِ، دس
 ٍ التصادی چِ تاؿٌذ ػیاػی هثادالت ایي چِ هی ؿًَذ، تـشی

 حَصُ )سفتاسّا تاٍسّا، تش هـتول ًْادّا ولی، تؼثیش یه دس .ارتواػی
 پیشاهَى وِ حمَلی اًذ همشسات ٍ ضَاتظ ػٌت ّا، ،(ػمالًی غیش یا ػمالًی

 .هی دٌّذ ؿىل سا ّواٌّگی هزوَػِ اصلی، ّؼتِ یه

10 
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 عَاهل تاثیزگذار تز کارایی سیستن تاًکی

 :ضزایط ٍ ٍیژگی ّای فعالیت تاًک ّا  :دستِ اٍل

11 

اص رولِ ایي ؿشایظ هی تَاى تِ اًذاصُ تاًه، ًَع ػاصهاى دّی، همذاس 
ِ ّای فؼالیت ٍ ویفیت خذهات تاًىی اؿاسُ وشد  .  سیؼه، صهیٌ

  تز تاثیزگذار ًْادی ٍ هحیطی ضزایط ضاهل :دٍم دستِ
 کِ است ّا تاًک عولکزد

 ٍ لاًًَی چاسچَب تاصاس، ػاختاس هالی، ػوك تَاى هی ؿشایظ ایي رولِ اص
   .تشد ًام سا ػوَهی ًْادّای

 سٍؽ تخویي

 هشصی تاتغ سٍؽ ّضیٌِ، واسایی هیضاى گیشی اًذاصُ دس اػتفادُ هَسد سٍؽ
 .تاؿذ هی (SFA) تصادفی

12 

 تْشُ ٍسی ٍ واسایی هغالؼِ هٌظَس تِ ػاختاسی سٍؽ ّای اص یىی سٍؽ ایي
ِ ّا وشدى هی ًیون اػاع تش سٍؽ ایي .هی تاؿذ  وشدى هاوضیون یا ٍ ّضیٌ

ِ گزاسی صٌؼتی فؼالیت ّای ٍ تاًىی ٍ هالی هَػؼات ٍػیلِ تِ ػَد  پای
 .اػت ؿذُ
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  ًْادی ػَاهل تاحیش هیضاى تشسػی هٌظَس تِ دیگش اػتفادُ هَسد سٍؽ
 .تاؿذ هی دیتا پاًل سٍؽ هغالؼِ ایي دس واسایی تش هحیغی ؿشایظ ٍ

13 

 :اػت صیش صَست تِ دیتا پاًل هذل ّای تشای اصلی چاسچَب

14 
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15 

 
واسایی هَسد تشسػی دس ایي هغالؼِ واسایی ّضیٌِ هی تاؿذ وِ تش اػاع هثاًی ًظشی ٍ هغالؼات تزشتی 

 .تِ دػت هی آیذ(  تاتغ هشصی تصادفی) SFAهَرَد ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ 
 :اتتذا تاتغ ّضیٌِ سا تِ صَست صیش تؼشیف هی وٌین

 
 :  یؼٌی. وِ هتغیشّای هَرَد دس آى تِ صَست صیش تؼشیف هی ؿًَذ

•LTC :لگاسیتن ول ّضیٌِ ٍ هخاسد ػیؼتن تاًىی دس وـَسّای خاٍسهیاًِ ٍ ؿوال آفشیما هی تاؿذ  .
 .ایي هخاسد ؿاهل هخاسد تْشُ ای ، هخاسد پشػٌل ٍ ػایش هخاسد هی ؿَد

•Y :لگاسیتن تشداس تَلیذات ٍ خذهات ػیؼتن تاًىی تَدُ وِ ؿاهل ول داسایی ّای دسآهذصا هی تاؿذ. 
•W :تشداس لیوت دادُ ّای تاًه ؿاهل دٍ . تِ صَست تشداس لیوت دادُ ّای تاًه تؼشیف هی ؿَد

(.  W2)ٍ لیوت ػپشدُ ّا( W1)لیوت ًیشٍی واس ٍ ػشهایِ فیضیىی: رضء هی ؿَد وِ ػثاستٌذ اص 
لیوت ًیشٍی واس تِ صَست ًؼثت هخاسد پشػٌل تِ ول داسایی ّا هحاػثِ ؿذُ ٍ اص عشف دیگش 

لیوت  . لیوت ػشهایِ تِ صَست ًؼثت ول هخاسد ػولیاتی تِ داسایی ّای حاتت تؼشیف هی ؿَد
   .ػپشدُ ّا ػثاست اػت اص ًؼثت هخاسد تْشُ ای تِ ول ػپشدُ ّا

•LnV هؼوَل دس التصادػٌزی اػت وِ تَصیغ ًشهال اػتاًذاسد داسد ٍ ( رولِ اخالل) رضء تصادفی
LnU هؼشف ػذم واسایی اػت وِ ػوَها تَصیغ آى ًیوِ ًشهال دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. 

 
16 

 تصشیح هذل
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  اص یه ّش تشای سا تاًىی ًظام ّضیٌِ واسایی ؿذُ، تؼشیف ّضیٌِ تاتغ تِ تَرِ تا تٌاتشایي،
 :وشد تؼشیف صیش صَست تِ تَاى هی وـَسّا

  تا ٍ صیش صَست تِ سا ّضیٌِ تشاًؼلَي تاتغ تایؼت هی ّضیٌِ، واسایی آٍسدى تذػت تشای
 .صد تخویي FRONTIER 4.1 افضاس ًشم اص اػتفادُ

17 

 تش هحیغی ؿشایظ ٍ ًْادی ػَاهل تاحیش هیضاى تشسػی هٌظَس تِ ًتیزِ، دس
 اص اػتفادُ تا وِ سا ّضیٌِ واسایی تاتغ دیتا، پاًل سٍؽ اص اػتفادُ تا واسایی
 :وٌین هی تؼشیف صیش صَست تِ اػت، آهذُ دػت تِ تصادفی هشصی تاتغ سٍؽ

18 
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 در تزرسی عَاهل ٍ ضزایط حاکن تز هحیط تاًک اس 

دس ( ًؼثت رخیشُ ٍام ّای ػَخت ؿذُ تِ ول تؼْیالت)LOSSهتغیشّای 
 تشسػی ػغح سیؼه،

Loan(داسایی تِ تؼْیالت ًؼثت) ِتشریحات اًؼىاع هٌظَس ت 
ِ گزاسی    دسآهذصا داسایی ّای دیگش ٍ ٍام ّا تیي تاًه ّا ػشهای

)Other Income اص ًؼثت ول دیگش دسآهذّای ػولیاتی تِ ول داسایی ّا  )
 .دس تشسػی ویفیت خذهات تاًىذاسی اػتفادُ هی ؿَد

19 

 تش تاًىی ػیؼتن هحیظ اص خاسد دس وِ ؿشایغی ٍ ػَاهل تشسػی دس
 هی لشاس تشسػی هَسد سا ػَاهل اص دػتِ دٍ تاؿٌذ هی تاحیشگزاس واسایی
   :دّین

20 

 ٍ والى التصاد پایذاسی ٍ حثات ؿاهل وِ وـَس تش حاون هحیغی ؿشایظ -1
 هَسد هالی ػوك ؿاخص تٌْا هغالؼِ ایي دس وِ .ؿَد هی هالی تاصاسّای ػوك

  تِ تاًىی ّای ػپشدُ ًؼثت ٍػیلِ تِ سا ؿاخص ایي ٍ گشفتِ لشاس هغالؼِ
 .دّین هی لشاس تشسػی هَسد داخلی ًاخالص تَلیذ
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 ػوَهی، ًْادّای تاحیش ؿاهل ػَاهل اص دػتِ ایي وِ ًْادی ػَاهل -2
   .تاؿذ هی لاًًَی چاسچَب ٍ تاًىی ػیؼتن تش حاون تاصاس ػاختاس

 ػاختاس ػیاػی، حثات ؿاخص اص اػتفادُ تا سا ػوَهی ًْادّای تاحیش
 ٍ سٍػِ -پاًزاس ٍ توشوض ؿاخص دٍ اص اػتفادُ تا هغالؼِ ایي دس سا تاصاس
 لاًَى، حاوویت ؿاخص ػِ تا سا لاًًَی چاسچَب تاحیش ًْایت دس

 .این دادُ ًـاى لشاسدادّا ارشای ٍ اػتثاسی حمَق

21 

 تعزیف هختصزی اس ضاخص ّا

22 

 ٍ ػیاػت گزاسی تا دٍلت احشتخـی یا واسایی :(دٍلت اثزتخطی )دٍلت کارایی
  تِ ّوچٌیي ؿذُ، ٍالغ تَرِ هَسد تاصاس ػیؼتن حوایت تشای دٍلت تَػظ ارشا

ُ ّا، داٍسی لاًَى گزاسی، دس دٍلت تَاًایی   تا استثاط دس هذیشیتی تصوین ّای دادگا
  اؿاسُ ؿفافیت ٍ پاػخگَیی هاًٌذ لضایی ٍ هذیشیتی ػذالت لاًَى، حاوویت

  دس سا دٍلت تَاًایی هیضاى دٍلت، واسایی ؿاخص ایي ػالٍُ تِ .هی وٌذ
 اص ًیض ؿاخص ایي .هی دّذ لشاس ػٌزؾ هَسد التصادی والى ػیاػت گزاسی ّای

 .هی تاؿذ +2.5 ٍ -2.5 تیي آى تغییشات تاصدُ ٍ تَدُ وافوي ؿاخص ّای هزوَػِ
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ِ ای ّش ػشاػش اص اػت ػثاست تاصاس :  ٍ خشیذاساى آى دس وِ اػت هٌغم
 .هی گیشًذ لشاس یىذیگش تشاتش دس آصاد ػتذ ٍ داد یه دس فشٍؿٌذگاى

23 

:  

همصَد اص توشوض تاصاس ایي اػت وِ یه صٌؼت یا تاصاس تِ ٍػیلِ تؼذاد ووی اص 
 . تَلیذوٌٌذگاًی وِ تِ عَس اختصاصی یا دس همیاع تضسي ػول هی وٌٌذ، اداسُ هی ؿَد

 H آهاسُ .داسد ًام  H آهاسُ تاًىذاسی صٌؼت تاصاس سلاتت دسرِ تشسػی دس اػتفادُ هَسد ؿاخص
  هزوَع ٍ هی ؿَد هحاػثِ تاًه دسآهذی ؿذُ تؼذیل فشم اص اػتفادُ تا سٍػِ ٍ پاًزاس هذل

   .هی وٌذ اًذاصُ گیشی تاًه دادُ ّای لیوت تِ ًؼثت سا تاًه ول دسآهذ وـؾ ّای

  تاًىی هحیظ تش حاون تاصاس ػاختاس ًَع تشسػی دس اػتفادُ هَسد هذل
 : MENA وـَسّای

24 
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  ٍ سؿذ پیؾ ؿشط ّای اص یىی هالی تَػؼِ یا تؼویك :هالی عوق
  اػتفادُ هَسد ؿاخص  .هی سٍد ؿواس تِ وـَسّا التصادی تَػؼِ

  تَلیذ تِ ػپشدُ ّا ًؼثت ؿاخص هالی تؼویك تشسػی ایي دس
  . هی تاؿذ داخلی ًاخالص

25 

 لحاػ لاًًَی چاسچَب دس وِ لَاًیٌی رولِ اص :قاًًَی چارچَب
 لَاًیي ویفشی، ٍ رضایی لَاًیي وـَس، یه اػاػی لاًَى :اص هی ؿَد،ػثاستٌذ

 ارشای هالیات، ٍضغ هالی، تخؾ ّای تِ هشتَط لَاًیي هحلی، حىَهت
ِ گزاسی، لشاسدادّا،  ٍ ؿشوت ّا واس، ًیشٍی اػتثاسات، ًمل، ٍ حول ػشهای
ِ ّا،  . ... ٍ صهیي اراسُ داسی صیؼت، هحیظ تِ هشتَط لَاًیي اتحادی

 لاًًَی حمَق تشسػی دس وِ ؿاخص ّایی رولِ اص :
 تِ هشتَط اعالػات ؿاخص)اػتثاسی حمَق ؿاخص هی وٌذ صیادی ووه

 تَصیف تشای اػت لاًًَی اصغالح یه ؿاخص ایي .هی تاؿذ (اػتثاسات
ِ ای  .هی تاؿذ علثىاساى تَاًایی اص حوایت هٌظَس تِ وِ سا همشسات اص هزوَػ

26 

  یه دس سا دادسػی ٍ لضایی ػیؼتن سفتاس ًَع ؿاخص ایي :قزاردادّا اجزای ضاخص
  وِ هی دّذ لشاس تشسػی هَسد لشاسدادّا اًزام عشق تؼذاد ٍ ّضیٌِ صهاى، حؼة تش وـَس
  تاًىی ًظام واسایی تش آى تاحیش ٍ لشاسدادّا ارشای ّضیٌِ ؿاخص اص پظٍّؾ ایي دس الثتِ

 .اػت ؿذُ اػتفادُ

 ًمؾ ٍ لضایی ًظام ػولىشد ؿاخص ایي :قاًَى حاکویت ضاخص
 .هی دّذ لشاس هذًظش سا راهؼِ دس ؿذُ ارشا لَاًیي
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 :رًٍذ تغییزات عَاهل هَثز تز کارایی در کطَر ایزاى

27 

  هیاى دس پاًضدّن همام دس وـَس ایي وِ دّذ هی ًـاى ، ایشاى وـَس دس دٍلت کارایی تشسػی
  اص وِ دسهی یاتین ، ایشاى وـَس دس سًٍذ ایي تشسػی تا .تاؿذ هی تشخَسداس MENA وـَسّای

  دٍلت واسایی سًٍذ 2008 ػال تا آى اص پغ ٍ افضایؾ تِ سٍ سًٍذ ایي 2000 تا 1996 ػال
 .اػت داؿتِ سا افضایـی 2003 ػال دس الثتِ .اػت تَدُ واّؾ تِ سٍ تمشیثا

 ًضٍلی ولی عَس تِ توشوض سًٍذ 1996-2008 دٍسُ عی وِ اػت روش لاتل
 ٍ سلاتت ػغح افضایؾ هؼٌای تِ ایي ػثاستی تِ .اػت تَدُ سٍتشٍ ًَػاى تا ٍ

   .تاؿذ هی ایشاى تاًىذاسی صٌؼت دس توشوض واّؾ

 هَسد ؿاخص ّای اص دیگش یىی سٍػِ – پاًزاس ؿاخص هیضاى دیگش عشف اص
 ػاختاس ٍرَد ًوایاًگش ایشاى وـَس تشای تاصاس، ػاختاس ًَع تؼییي دس اػتفادُ

 ػایش ّواًٌذ وـَس ایي تاًىذاسی صٌؼت تاصاس دس (0/88)اًحصاسی سلاتت
 .هی تاؿذ آفشیما ؿوال ٍ خاٍسهیاًِ وـَسّای

28 
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 وِ اػت آى تیاًگش وِ هی تاؿذ 17 تا تشاتش ایشاى وـَس دس قزاردادّا اجزای ّشیٌِ ضاخص هیضاى
 ایي دس تشسػی هَسد وـَسّای ػایش تا همایؼِ دس ایشاى وـَس دس لشاسدادّا ارشای ّضیٌِ همذاس

 وـَسّای اوخش تِ ًؼثت ایشاى دس دادگاّی ػیؼتن تْتش واسایی اص ًـاى ایي ٍ هی تاؿذ ووتش هغالؼِ
MENA هی تاؿذ.   

 تِ لاًًَی حمَق تشسػی دس وِ ؿاخص ّایی رولِ اص اعتثاری حقَق ضاخص همذاس دیگش عشف اص
 هـخص آًْا فؼالیت ٍ (اػتثاسػٌذ )اػتثاس حثت هَػؼات ویفیت تِ تَرِ تا ٍ هی ؿَد گشفتِ واس

 دس حاضش حال دس وِ اػت آى دٌّذُ ًـاى ٍ تَدُ 2 تا تشاتش ایشاى وـَس تشای آى همذاس هی ؿَد،
   .ًوی تاؿٌذ چـوگیشی فؼالیت داسای یا ٍ ًذاؿتِ ٍرَد یا هَػؼاتی چٌیي ها وـَس

 عَل دس ایشاى وـَس دس ؿاخص ایي هیضاى وِ اػت ایي وٌٌذُ تیاى قاًَى حاکویت ضاخص سًٍذ
  ٍ یوي اص لثل ستثِ پاییي تشیي دس ایشاى MENA وـَسّای ػایش تا همایؼِ دس تشسػی هَسد ػال ّای

 وـَسّای ػایش تِ ًؼثت ایشاى وـَس دس لاًَى حاوویت ضؼف اص ًـاى ایي وِ داسد لشاس ػشاق
 .تاؿذ هی هٌغمِ

29 

 ًتایج تخویي
 

 ٍ (SFA)تصادفی هشصی تاتغ سٍؽ ٍ ؿذُ هؼشفی هذل اص اػتفادُ تا وِ اٍل هذل تخویي ًتایذ ولی، عَس تِ•
  وـَسّای دس هَرَد تاًىی ػیؼتن وِ هی دّذ ًـاى آهذُ، دػت تِ FRONTIER4.1 ًشم افضاس ووه تا

MENA(ًِآفشیما ؿوال ٍ خاٍسهیا) وـَسّا ایي تاًىی ًظام دیگش ػثاست تِ .داسًذ واسایی دسصذ 80 حذٍد  
ِ ّا اص دسصذ 20 واّؾ تا    .وٌٌذ فؼالیت ّضیٌِ واسایی حذ ٍ هشص دس هی تَاًٌذ خَد هخاسد ول ٍ ّضیٌ

 
  تشآٍسد اػتثاس دٌّذُ ًـاى وِ گاها، (MLE)دسػتٌوایی حذاوخش سٍؽ اص آهذُ دػت تِ ًتایذ تِ تَرِ تا•

  هی تاؿذ، صهاى عی دس واسایی افضایـی یا واّـی سًٍذ تیاًگش وِ اتا پاساهتش اػت، هؼتثش تَدُ تصادفی هشصی
   .اػت صهاى عَل دس واسایی واّؾ دٌّذُ ًـاى ٍ اػت هؼٌاداس ٍ هٌفی ًیض

 
 
  88 تا ػَسیِ وـَس سا واسایی تیـتشیي ،1995-2008 دٍسُ عی وِ اػت ایي رذٍل ایي ًتایذ دیگش اص•

  تاًىی ًظام ًاواساتشیي دسصذ 69 هؼادل واسایی ووتشیي تا لثٌاى وـَس تاًىی ػیؼتن ٍ داؿتِ واسایی دسصذ
   .اػت تَدُ آفشیما ؿوال ٍ خاٍسهیاًِ وـَسّای هیاى دس

 
  تاًىی ًظام وِ اػت ایي تیاًگش ٍ اػت تشخَسداس دسصذی 72 واسایی اص ایشاى، وـَس تاًىی ًظام هیاى ایي دس•

  آفشیما ؿوال ٍ خاٍسهیاًِ وـَسّای ػایش تاًىذاسی صٌؼت تا همایؼِ دس ضؼیف تشی واسایی اص ایشاى وـَس
   .اػت تشخَسداس
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 ًتایج حاصل اس تخویي تِ رٍش پاًل دیتا

33 

 تحلیل تاثیز ضزایط عوق هالی اس جولِ ضزایط هحیطی هَثز تز کارایی

 اػتفادُ هَسد ؿاخص وِ اػت آى دٌّذُ ًـاى هالی ػوك تشسػی دس هذل تخویي ًتایذ
 واسایی تش داخلی ًاخالص تَلیذ تِ تاًىی ػپشدُ ّای ًؼثت یؼٌی هالی ػوك تشسػی دس

 اػت ایي تیاًگش حاصل ًتیزِ ولی عَس تِ .داسد هؼٌی داس ٍ هخثت تاحیشی تاًىذاسی صٌؼت
ِ گشی وِ  ووه فؼالیت ّا ّضیٌِ واّؾ تِ تاًىی ػپشدُ ّای دس تیـتش هالی ػوك ٍ ٍاػغ

   .هی ًوایذ

34 
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کارایی دٍلت، چارچَب قاًًَی ٍ  )تحلیل تاثیز عَاهل ًْادی
 تز کارایی ّشیٌِ( ساختار تاسار

  هیشاى تز هعٌی دار ٍ هثثت تاثیزی دٍلت کارایی کِ هی دّذ ًطاى جذٍل ًتایج
 دٍلت اثزتخطی ٍ تَاًایی افشایص  دیگز عثارت تِ .دارد تاًکی ًظام ّشیٌِ کارایی

  .هی ضَد افشایص را تاًکی سیستن در ّشیٌِ کارایی  کطَر یک

 اػتثاسی حمَق وِ اػت ایي دٌّذُ ًـاى اٍل هشحلِ دس لاًًَی چاسچَب احش تخویي ًتایذ
 ٍرَد دلیل تِ ؿاخص ایي اّویت .اػت داؿتِ ّضیٌِ واسایی تش هؼٌی داس ٍ هخثت تاحیش

 تِ آى ٍاػغِ تِ ٍ وشدُ تؼْیل لشض دٌّذگاى تیي دس سا اعالػات تثادل وِ اػت هَػؼاتی
   .وٌٌذ رذا تذ اص سا خَب اػتثاسگیشًذگاى تا هی وٌذ ووه اػتثاسدٌّذگاى

35 
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 هی گیشد لشاس اػتفادُ هَسد دٍم هشحلِ دس لاًًَی چاسچَب تاحیش تشسػی دس وِ دیگشی ؿاخص
 تش هؼٌی داس ٍ هخثت تاحیشی ًیض ؿاخص ایي .هی تاؿذ (قاًَى ًقص)قاًَى حاکویت ضاخص

 لضایی، ًظام اػتمالل افضایؾ ٍالغ دس .داسد MENA وـَسّای تاًىذاسی صٌؼت ّضیٌِ واسایی
 لشاسدادّا ارشای تِ الضام ،افضایؾ راهؼِ دس تیـتش لاًَى ٍ ًظن تشلشاسی دادسػی، فشایٌذ تؼشیغ
 راهؼِ دس لاًَى حاوویت پیـشفت ٍ سؿذ هَرة هالىیت حمَق تِ تیـتش تَرِ ٍ دٍلت تَػظ
  .ؿذ خَاّذ هَرة تاًىی ًظام دس واسایی افضایؾ آى تٌاػة تِ ٍ ؿذُ

  تش هؼٌی داس ٍ هٌفی تاحیشی ؿاخص ایي .هی تاؿذ قزاردادّا اجزای ّشیٌِ دیگش، ؿاخص
  واسایی لشاسدادّا ارشای ّضیٌِ واّؾ تا وِ هؼٌی تذیي .داسد تاًىذاسی ًظام ّضیٌِ واسایی

ُ ّا   تِ ٍ یافتِ افضایؾ ٍام گیشًذگاى حمَق ٍ اػتثاسدٌّذگاى حمَق تشسػی تا ساتغِ دس دادگا
   .هی دّذ افضایؾ سا تاًىی ًظام واسایی آى تٌاػة
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 ساختار تاسار

 تا واسایی وِ اػت آى دٌّذُ ًـاى واسایی تش توشوض ؿاخص تاحیش تشسػی
 ٍ هٌفی ساتغِ هی دّذ ًـاى سا تاًىذاسی صٌؼت سلاتت ٍضؼیت وِ توشوض

 واسایی تاًىذاسی، صٌؼت دس توشوض افضایؾ تا ػثاستی تِ داسد، هؼٌی داس
  .یاتذ هی واّؾ تاًىی ًظام

 ایي دٌّذُ ًـاى سٍػِ -پاًزاس هذل اػاع تش تاصاس ػاختاس تخویي ًتایذ
 تشاتش وـَسّا ایي تشای (سٍػِ -پاًزاس ؿاخص) H هتَػظ هیضاى وِ اػت

 ٍرَد اص حاوی ٍ هی تاؿذ یه ٍ صفش هاتیي ػذدی وِ اػت 0.76 تا
 .هی تاؿذ وـَسّا گشٍُ ایي تاصاس ػاختاس دس اًحصاسی سلاتت ػیؼتن

37 
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 ًتایج ٍ پیطٌْادات

  ػَاهل تاحیش تحت واسایی پظٍّؾ، ایي اص حاصل ًتایذ تِ تَرِ تا
 :تٌاتشایي .گیشد هی لشاس هحیغی ٍ ًْادی هختلف

  افضایؾ ّوچٌیي ٍ توشوض واّؾ عشیك اص تاصاس دس سلاتت افضایؾ•
  تْثَد ّوچٌیي ٍ هالی ػوك تَػؼِ ٍ سؿذ ٍ لاًًَی چاسچَب تاحیش

  ایٌىِ ػیي دس وِ تاؿٌذ ػَاهلی رولِ اص هی تَاًٌذ دٍلت واسایی
  هی ؿًَذ، وـَس دس التصادی سؿذ پیـشفت ٍ تْثَد هَرة هؼتمیوا

  آًشا ٍ دادُ لشاس تاحیش تحت سا تاًىذاسی صٌؼت ّضیٌِ واسایی هیضاى
 .دٌّذ افضایؾ
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