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 خالصه مديريتي

كليدي در موفقيت يك نظام آماري دارد. اعتماد سياستگذاران و مردم به نظام آماري ناشي از دو كيفيت و اعتبار آمارها نقش 

مؤلفه اطمينان از كيفيت آمارها و نيز سرمايه اجتماعي ناشي از نوع تعامل نهادهاي آماري با مردم است. در عمل نيز افكار 

در تازه ترين آمار منتشره توسط . 1كليدي ترديدهايي دارندعمومي و جامعه نخبگي در مورد اعتبار و كيفيت برخي آمارهاي 

هاي ملي اختالفات ، در برخي از اجزاي حساب1400بانك مركزي و مركز آمار ايران در خصوص حسابهاي ملي فصل بهار سال 

 برخي از مهمترين اختالفات به شرح ذيل است: فاحشي وجود دارد.

، سرعت گردش GDP به ماليات نسبت خصوص به محاسبات از بسياري مبناي جاري قيمت به داخلي ناخالص توليد •

 هزار ميليارد توماني را نشان 451هاي جاري اين دو نهاد اختالف حدود توليد ناخالص داخلي به قيمت باشد. آمارمي پول و ...

ي است بسته به اينكه در محاسبه بديه دهد كه اين رقم بيش از يك سوم توليد ناخالص داخلي اعالمي بانك مركزي است.مي

 مذكور آمار كدام نهاد مبنا قرار گيرد توصيه سياستي متفاوت خواهد بود.هاي نسبت

 و منفي رقم مركزي بانك براي 1400 و 1399 هايسال بهار در جاري هايقيمت به خدمات و كاالها صادرات خالص •

هزار ميليارد  318تراز تجاري  مثبت  1400مشخص نيست در بهار سال . در واقع است توجهي قابل مثبت رقم آمار مركز براي

  هزار ميليارد تومان! 21تومان بوده يا منفي 

 79درصد اعالم كرده، مركز آمار كاهش  30را  1395در حالي كه بانك مركزي رشد واردات به قيمت ثابت سال  •

  ور گزارش كرده است.را در دوره مزب 1390درصدي براي واردات به قيمت ثابت سال 

درصد برآورد كرده است، رقم  3/12منفي  معادل 1400 بهار براي را ساختمان بخش رشد مركزي بانك درحاليكه •

درصد گزارش شده است. بديهي است اين  9/12مثبت برآوردي مركز آمار براي رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل 

اختالف فاحش، سياستگذاري متفاوتي را براي بخش ساختمان توصيه خواهد كرد و در نتيجه به سردرگمي در سياستگذاري 

 منتج خواهد شد.

وير به دليل فقدان نظام ارزيابي كيفيت آمارها در كشور، نمي توان به قطعيت بيان كرد كداميك از آمارهاي مذكور تص

در اين شرايط ضروري است عالوه بر اصالح قانون نظام آماري كشور، استانداردهاي  دهد.مي تري از اقتصاد ايران را نشاندرست

 مجلس مورد بررسي قرار گرفته است.هاي هاي مركز پژوهشتوليد آمار مورد بازبيني و اصالح جدي قرار گيرد كه در ساير گزارش
 

 مقدمه

كارها ي راهريزي، تعيين اهداف، ارائهگذاري، برنامههايي روزامد و آمارهايي كافي و دقيق، سياستداشتن دادهبدون در دست 

تنها با ها نههاي آنباشد. بنابراين در اختيار داشتن منابع موثق اطالعاتي كه دادهپذير نميو در نهايت ارزيابي نتايج امكان

ها را با موفقيت مواجه كرده و مسئوالن گيريتوانند تصميمه روزامد و جامع باشند، مياند بلكهاي علمي گرداوري شدهروش

  ها ياري رساند.ها وظرفيتكارگيري هر چه بهتر منبع-ي مديريت و بهاجرايي را بيش از پيش در عرصه

                                                                                       

هاي توليدكننده آمار هاي مجلس از خبرگان آماري و همچنين دستگاهدر اين زمينه، نتايج نظرسنجي انجام شده در مركز پژوهشدر خصوص وضعيت ايران  .1

 برای مطالعه بيشتر رجوع شود به:  دهد كه وضعيت كشور مناسب نيست.نشان مي
. نظرسنجی از توليدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران، دفتر مطالعات ۶آسيب شناسی نظام آماری کشور »، های مجلسمرکز پژوهش

  2/7/1398، تاریخ انتشار 1۶۶18اقتصادی، شماره مسلسل: 

  https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1287206     :لينک دسترسی
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نيز سرمايه اجتماعي ناشي از نوع تعامل نهادهاي  اعتماد سياستگذاران و مردم به نظام آماري ناشي از دو مؤلفه اطمينان از كيفيت آمارها و

مجلس از خبرگان اماري و هاي آماري با مردم است. در خصوص وضعيت ايران در اين زمينه، نتايج نظرسنجي انجام شده در مركز پژوهش

 :1دهدتوليدكننده آمار نشان ميهاي همچنين دستگاه

 آماري نظام در يآمار توليدات كيفيت و اعتبار دقت، اصل كه اندكرده اظهار كشور آماري نظام حوزه نظرانصاحب از درصد 8/26 تنها •

 .شودمي رعايت زياد خيلي و زياد ميزان به كشور

ياد و خيلي زعتماد بين پاسخگويان و نظام آماري موجود را به ميزان ا وجود نظرسنجي در كنندهشركت خبرگان از درصد 9/4 فقط •

 اند.ارزيابي قرار دادهزياد مورد 

مار سازمان ملل متحد هاي آماري، آمار توليدي خود را كامالً منطبق با استانداردهاي آماري توصيه شده توسط دفتر آسازمان درصد 32 •

 دانند.هاي آماري نميدر فعاليت

فاوت قابل توجه آمار تترديدهايي دارند. از جمله در عمل نيز افكار عمومي و جامعه نخبگي در مورد اعتبار و كيفيت برخي آمارهاي كليدي 

 1400هار سال اقتصادي در بهاي فاحش در رشد بخشهاي نرخ تورم اعالمي بانك مركزي و مركز آمار ايران و همچنين در آخرين مورد تفاوت

 اران و فعاالن اقتصادي شده است.كه منجر به سردرگمي سياستگذ

 

 نك مركزی و مركز آمار ايران های ملي بامقايسه آمار حساب

هاي اخير ي دورهدر آخرين روزهاي تابستان منتشر شد. هرچند انتشار منظم اين آمارها ط 1400آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي فصل بهار 

مار ايران، بويژه در آركز آيد، اما اختالف قابل توجه در آمارهاي اعالمي توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و منكته مثبتي به حساب مي

سه آمارهاي اين دو برانگيز شده و قابليت اتكاي اين آمارها را با چالش جدي مواجه كرده است. اين گزارش به مقايها، بسيار بحثبرخي بخش

 پردازد.مرجع آماري و تصريح موارد اختالف مي

زي و مركز هاي مختلف اقتصادي منتشره توسط بانك مرك، ارقام جاري توليد ناخالص داخلي كشور و ارزش افزوده بخش1در جدول  ●

هاي جاري ي به قيمتها در دوره مورد نظر مقايسه شده است. توليد ناخالص داخلو نيز تغييرات آن 1400و  1399هاي آمار ايران در بهار سال

ش شده است. همانطور هزار ميليارد تومان گزار 1709هزار ميليارد تومان و در آمارهاي مركز آمار حدود  1258مركزي حدود در آمارهاي بانك 

لي اعالمي بانك هزار ميليارد تومان است كه بيش از يك سوم توليد ناخالص داخ 451شود رقم اختالف بين اين دو عدد حدود كه مالحظه مي

 مركزي است. 

به « گاز وتامين برق، آب »، ارزش افزوده بخش 1400ها حاكي از آن است كه در بهار فعاليتافزوده در سطح رشتهبررسي ارزش  ●

خش از منظر بهاي بانك مركزي است و در حالي كه ارزش افزوده اين برابر اين رقم در حساب 8.4هاي مركز آمار هاي جاري در حسابقيمت

درصدي  126هاي مركز آمار رشدي قبل رشد داشته، از منظر حساب سالنسبت به بهار  1400در بهار درصد  10هاي بانك مركزي فقط حساب

 را تجربه كرده است.

نسبت به  1400هاي جاري در بهار به قيمت« نفت و گاز طبيعي»اختالف چشمگير ديگر مربوط به ميزان افزايش ارزش افزوده گروه   ●

 درصد اعالم شده است. 357هاي مركز آمار درصد و در حساب 104مركزي   هاي بانكبهار سال قبل است كه در حساب
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 )ميليارد ريال(             های جاریهای اقتصادی به قیمت. تولید ناخالص داخلي كشور و  ارزش افزوده بخش1 جدول           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در خصوص محصول ناخالص داخلي سمت هزينه به قيمت جاري نيز بين دو مرجع آماري اختالفات اساسي وجود دارد كه در جدول  ●

نسبت به بهار سال قبل  1400درصدي را براي آن در بهار  78درصدي و بانك مركزي رشد  103قابل مشاهده است؛ چنانچه مركز آمار رشد  2

 اند. گزارش كرده

براي  1400و  1399هاي هاي جاري است، به نحوي كه اين اطالع در بهار سالسي ديگر مربوط به خالص صادرات به قيمتاختالف اسا ●

به طور خاص، در حالي كه بانك مركزي رقم واردات كاالها و خدمات در بانك مركزي رقم منفي و براي مركز آمار رقم مثبت قابل توجهي است. 

 .هزار ميليارد تومان بوده است 55هاي مركز آمار اين رقم معادل هزار ميليارد تومان گزارش كرده، از منظر حساب 279را نزديك به  1400بهار 

 

 )ميليارد ريال(     های جاری. محصول ناخالص داخلي سمت هزينه و اجزای آن به قیمت2جدول 
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دهي خود را هاي ثابت بايد در نظر داشته باشيم كه بانك مركزي سيستم گزارشدر ارتباط با آمارهاي توليد ناخالص داخلي به قيمت ●

تغيير داده است و لذا ارقام سطح به دليل تغيير سال پايه   4به آيسيك نسخه   3و نيز از آيسيك نسخه  1395به سال پايه  1390از سال پايه 

 ه نيستند. قابل مقايس

هاي ثابت كه توسط دو مرجع آماري منتشر هاي اقتصادي به قيمتتوليد ناخالص داخلي كشور و ارزش افزوده بخش 3در جدول  ●

نسبت به بهار سال قبل، براي بانك  1400اند، گزارش شده است. رشد توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت در بهار شده

همانطور كه مشخص است ارقام درصد رسيده است.  4.6درصد و  7.6درصد و براي مركز آمار به ترتيب به  4.7درصد و  6.2به  مركزي به ترتيب

دهيم اختالفات ها انجام ميفعاليتواحد درصدي دارند، ولي وقتي مقايسه را در سطح رشته 0.1رشد غيرنفتي بين دو مرجع آماري اختالف ناچيز 

  ود دارد.اي وجقابل مالحظه

 0.9هاي بانك مركزي منفي نسبت به بهار سال قبل در حساب 1400هاي ثابت در بهار به قيمت« گروه كشاورزي»رشد ارزش افزوده  ●

 واحد درصدي است. 3.6رغم هم جهت بودن بيانگر اختالف درصد است كه علي 4.5هاي مركز آمار منفي درصد و در حساب

واحد درصدي دارد، به طوري  4هاي ثابت براي دو مرجع آماري اختالف حدود به قيمت« گاز طبيعيگروه نفت و »رشد ارزش افزوده  ●

 اند.درصد اعالم كرده 27.5درصد و مركز آمار  23.3را معادل  1400كه بانك مركزي رشد نقطه به نقطه آن در بهار 

هاي ثابت بين دو مرجع آماري اختالف اساسي وجود متبه قي« گروه صنايع و معادن»در ارقام گزارش شده براي رشد ارزش افزوده  ●

نسبت به بهار  1400درصد را براي اين گروه در بهار  7.4درصد و مركز آمار رشدي معادل  2.1دارد، به طوري كه بانك مركزي رشدي معادل 

 درصدي است.  5اند كه حاكي از اختالف بيش از سال قبل اعالم كرده

درحاليكه بانك مركزي رشد بخش ساختمان بارزترين اختالف مربوط به ارزش افزوده بخش ساختمان است؛  «گروه صنايع و معادن»در  ●

درصد برآورد كرده است، رقم براوردي مركز آمار براي رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در نقطه معادل رقم بانك مركزي  12.3را معادل منفي 

واحد درصدي است. بديهي است اين اختالف فاحش، سياستگذاري  25بيانگر اختالف بيش از كه  درصد گزارش شده است 12.9و معادل مثبت 

 متفاوتي را براي بخش ساختمان توصيه خواهد كرد و در نتيجه به سردرگمي در سياستگذاري منتج خواهد شد.

الف وجود دارد؛ در حالي كه بانك مركزي هاي ثابت نيز بين در مرجع آماري اختبه قيمت« گروه خدمات»در رابطه با رشد ارزش افزوده  ●

 درصد بوده است.  4.5واحد درصد كمتر و معادل  2.5درصدي را براي ارزش افزوده اين گروه برآورد كرده، رقم برآوردي مركز آمار  7.0رشد 

واحد درصد، براي  2.8بت معادل مث« بازرگاني، رستوران و هتلداري»اختالف رشد ارزش افزوده بانك مركزي از مركز آمار براي بخش  ●

واحد  12.5معادل منفي « خدمات موسسات مالي و پولي»واحد درصد، براي بخش  7.2معادل مثبت « حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»بخش 

بت معادل مث« خدمات عمومي»واحد درصد، براي بخش  5.4معادل مثبت « اي و تخصصيخدمات مستغالت و خدمات حرفه»درصد، براي بخش 

 واحد درصد است. 10.7معادل منفي « خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي»واحد درصدي و براي بخش  4.5

 

  



 

5
 

 های ثابتهای اقتصادی به قیمت. تولید ناخالص داخلي كشور و ارزش افزوده بخش3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

هاي ثابت براي بانك مركزي و مركز آمار گزارش شده است. ، محصول ناخالص داخلي سمت هزينه و اجزاي آن به قيمت4در جدول   ●

 مجددا بايد در نظر داشته باشيم كه به دليل تغيير سال پايه، ارقام سطح قابل مقايسه نيستند. 

هاي بانك مركزي و مركز آمار به ترتيب هار سال قبل در حسابنسبت به ب 1400رشد محصول ناخالص داخلي سمت هزينه در بهار   ●

واحد درصدي بين اين دو رقم، بين رشد اجزاي سمت هزينه كه توسط اين  0.2اند. عليرغم اختالف ناچيز درصد گزارش كرده 7.6و  7.4معادل 

 دو مرجع آماري گزارش شده است اختالف قابل توجهي وجود دارد. 

هاي ثابت، در بهار سال جاري نسبت به قيمت« مصرف دولتي»و « مصرف خصوصي»ده توسط بانك مركزي براي ارقام رشد اعالم ش  ●

 واحد درصدي از ارقام مركز آمار دارند. 4.7واحد درصدي و منفي  6.1به بهار سال قبل، به ترتيب اختالف منفي 

 4نسبت به بهار سال قبل را منفي  1400ثابت در بهار  هايبانك مركزي رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت در حاليكه،  ●

واحد  12كه حاكي از اختالف نزديك به درصدي را براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص گزارش كرده  8درصد اعالم كرده، مركز آمار رشد مثبت 

هاي درصدي و در حساب 10مركزي با افت  هاي بانكدرصدي بين ارقام رشد است. در اينجا نيز تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان در حساب

 واحد درصدي است. 23درصدي مواجه بوده كه حاكي از اختالف بيش از  13مركز آمار با افزايش 

بين آمارهاي صادارت و واردات نيز بين دو مرجع آماري اختالف وجود دارد. در حالي كه بانك مركزي رشد صادرات و واردات به قيمت   ●

درصدي براي  4درصد اعالم كرده، مركز آمار افزايش  30درصد و  36نسبت به بهار سال قبل، را به ترتيب  1400، در بهار 1395ثابت سال 

به طور  را در دوره مزبور گزارش كرده است. 1390درصدي براي واردات به قيمت ثابت سال  79و كاهش  1390ثابت سال صادرات به قيمت 

 واحد درصدي وجود دارد. 109خاص، بين ارقام رشد بانك مركزي و مركز آمار براي واردات اختالف بيش از 
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 )ميليارد ريال(            های ثابتقیمت. محصول ناخالص داخلي سمت هزينه و اجزای آن به 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بندی و پیشنهادجمع

گذاران و وقتي در يك كشور دو سازمان مهم نظير بانك مركزي و مركز آمار متولي توليد و انتشار يك آمار نظير رشد اقتصادي باشند و سياست

آمارهاي »آيد اين است كه: سازمان باشند، اولين سوالي كه پيش مي مديران كشور شاهد اختالف معناداري بين آمارهاي گزارش شده توسط دو

 «توان بررسي كرد؟كدام سازمان صحيح و با كيفيت است و چگونه كيفيت آمارهاي اين دو سازمان را مي

مارها بايد بررسي ميزان كيفيت آ "مالكي"و با چه  "كشيخط"اين سوال مهمي است كه براي پاسخ به آن، ابتدا بايد مشخص كنيم با چه 

تواند المللي پول ميالمللي نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا و صندوق بينهاي بينبراي اين منظور نگاهي به تجربيات ساير كشورها و سازمان ؟شود

و تدوين استانداردهاي دقيقي المللي اقدام به تهيه هاي بينمنظور سنجش كيفيت آمارها، برخي از كشورهاي پيشرو و سازمانمثمر ثمر باشد. به

هاي گيرد، بلكه مطابق با شاخصها نه تنها وضع كيفيت آمارهاي توليدشده مورد ارزيابي قرار مياند كه براساس آندرخصوص ارزيابي كيفيت كرده

 سازد. محصوالت آماري را همسان مي مطرح شده در اين اسناد؛ استانداردهايي تدوين شده كه فرايندهاي توليد، پردازش، تحليل و انتشار آمارها و

 يكشورها يو بازخوردها اتيتجرب افتيآمارها  را پس از در تيفيك يابيچارچوب ارز ييبه عنوان مثال صندوق بين المللي پول نسخه نها

 ييهاشاخص ي( ارائهDQAFآمارها ) تيفيك يابي. از جمله اهداف سند ارز1ديچاپ رسانبه  2012استاندارد، در سال  نيا يمختلف از اجرا

 نياست. ا المللنيمختلف در سطح ب يهاشده توسط سازمان ديتول يآمارها تيفيك سهيآمارها و امكان مقا تيفيك يابيارز يبرا يمناسب و علم

( يدسترس تياستفاده و قابل تياعتماد، قابل تيو قابل يمطمئن، درست يشناساز صحت، روش نانيو پنج اصل )اطم ازين شيپ كيسند شامل 

مشابه  ياسناد المللي پولصندوق بين. رنديگ يقرار م يبراساس چهل و نه شاخص مورد بررس يبه طور كل كه باشديمآمار  تيفيك يابيارز يبرا

، 6آمار بخش خارجي ،5يآمار بخش پول ،4دكنندهيتول متي، شاخص ق3كنندهمصرف متيشاخص ق ،2يمل يهاآمار حساب تيفيك يابيارز يبرا

                                                                                       

1. International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework – General Framework. 

2. International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework for National Accounts Statistics (SNA). 

3. International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework for the Consumer Price Index (CPI). 

4. International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework for the Producer Price Index (PPI). 

5. International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework for Monetary Statistics. 

6. International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework for External Debt Statistics.  
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سند پرداخته و با استفاده  نيكامل ا يكشور به اجرا 83از  شيب DQAFدر استفاده از سند . استنموده نيو تدو هيته ...و  1هاآمار تراز پرداخت

 يابيپول قابل دست يالمللنيگاه صندوق بوب قيها از طرآن تيفيك يابيو گزارش كامل ارز اندكرده يابيمختلف را ارز يهااز آن مجموعه داده

 است.

ولت و شركتهاي ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دوزارتخانه»قانون تأسيس مركز آمار ايران تصريح شده است كه  (8)اگرچه در ماده 

در حال حاضر ، «ايند.ت نمهاي آماري مركز آمار ايران تبعيبنديها از تعاريف، مفاهيم، روشها، معيارها و طبقهدولتي موظفند در انجام آمارگيري

ظارت كافي بر اجراي اين اي براي توليد و انتشار امار وجود ندارد و مركز آمار ايران نيز ندر كشور چهارچوب و استاندارد مشخص و تعريف شده

؟ لذا براي حل يستچتكليف ماده ندارد. به عالوه، مشخص نيست كه در مورد نظارت كيفي توليدات آماري خود مركز آمار ايران يا بانك مركزي 

كند، بلكه باعث سردرگمي گذاران كمكي نميمعضالت فوق در نظام آماري كشور و جلوگيري از توليد آمارهاي متناقض كه نه تنها به سياست

و تصويب  يني قانوني محكم و ايجاد فرايند نظارتي منسجم اقداماتي جدي در خصوص تدوشود، الزم است تا با ايجاد پشتوانهها ميآن

 استانداردهاي كيفيت آمار و رفع تناقضات آماري مراجع رسمي صورت گيرد. 

 

 

                                                                                       

1 International Monetary Fund (IMF) (2012). Data Quality Assessment Framework for Balance of Payments (BoP) and 

International Investment Position Statistics. 
 


