آسیبشناسی نظام آماری کشور
 .3اختالف آمارهای کلیدی

 .1اختالف آماری يا اغتشاش آماری؟!
موضوع تفاوت برآورد آمارهاي كليدي اقتصادي نظير توليد (حسابهاي ملي) و تورم برآوردي دو نهاد مركز آمار
ايران و بانك مركزي ،همواره يكي از چالشهاي اصلي نظام برنامهريزي در ايران بوده است .با وجود تالشها و
بهخصوص بحث هاي متعدد و طوالني صورت گرفته ،اين اختالفات نه تنها برطرف نشده بلكه بعضاً تشديد هم
شده است .يكي از اين اختالفات مربوط به آمارهاي بسيار كليدي حسابهاي ملي است كه عملكرد رشد
اقتصادي و اجزاي آن را در سطح بخشها نشان ميدهد .اين آمار تصوير وضعيت موجود بخشهاي عرضه يا
تقاضاي كشور را نشان ميدهد و پايهايترين ابزار براي برنامهريزي در حوزه توليد محسوب ميشود .هرگونه
خطا در برآورد اين آمارها بهطور بالقوه ميتواند سياستگذار و حتي فعال اقتصادي را به كلي منحرف كند.
جدول ذيل برآورد دو نهاد مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از وضعيت رشد
معاونت پژوهشهای

بخشهاي اقتصاد ايران در  9ماهه اول سال ( 1396آخرين آمار منتشر شده) را نشان ميدهد .با دقت در

دفتر :مطالعات

برآوردهاي اين دو نهاد مشخص ميشود كه در عمده بخشهاي اقتصاد ايران تصوير روشني از رشد اقتصادي

اقتصادی

ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردي دو نهاد نسبتاً اساسي است .درواقع براي يك كارشناس اقتصادي يا

اقتصادی

آماري ،توجيه اينكه اين دو آمار مربوط به يك كشور و يك دوره زماني است بسيار دشوار و حتي گيجكننده
است! نمودار بهصورت عينيتر نشان ميدهد كه اين دو نهاد دو تصوير بهطور كلي متفاوت از اقتصاد ايران براي
مشخصات گزارش

 9ماهه اول سال  1396را ارائه ميدهند .در آمارهاي بانك مركزي بخشهاي صنعت ،كشاورزي ،آب ،برق و گاز

شماره مسلسل:

وضعيت بهتري را نشان ميدهند بهطور ي كه اختالف آمار آب ،برق و گاز اين نهاد با مركز آمار ايران نزديك 7
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درصد (!) است .در آمارهاي مركز آمار بخش هاي ساختمان ،خدمات و نفت رشد باالتري را نشان ميدهند

تاريخ انتشار:

بهطوري كه آمار بانك مركزي رشد بخش ساختمان را زير يك درصد ( ./8درصد) و مركز آمار  4/5درصد نشان

1397/2/3

ميدهد .با توجه به اهميت راهبردي وضعيت رشد بخش ساختمان (درواقع سرمايهگذاري) در سالهاي اخير
ميتوان به اهميت اين اختالف (حدود  3/7درصد) در اين بخش پي برد.
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جدول برآورد رشد  9ماهه اول سال  1396توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزی
مرکز آمار ايران

بخش

بانک مرکزی

كشاورزي
نفت
صنعت
آب ،برق و گاز
ساختمان
خدمات
بازرگاني ،رستوران و هتلداري
حملونقل ،انبارداري و ارتباطات
خدمات مؤسسات پولي و مالي
خدمات مستغالت و خدمات حرفهاي و تخصصي
خدمات عمومي
خدمات اجتماعي ،شخصي و خانگي
رشد اقتصادی
مأخذ :حسابهاي ملي فصلي مركز آمار و بانك مركزي.

نمودار اختالف برآورد رشد  9ماهه اول سال  1396توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزی

مأخذ :حسابهاي ملي فصلي مركز آمار و بانك مركزي.
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 .2آسیبشناسی و پیشنهادها
تا پيش از اين عموماً اينگونه استدالل ميشد كه اختالف آمار حسابهاي ملي و شاخصهاي قيمت دو نهاد مركز آمار ايران و بانك
مركزي ،ناشي از تفاوت سالهاي پايه اين دو نهاد ( 1376و  )1383است .با اينحال ،آمارهاي جديد نشان ميدهد كه حتي
يكسانسازي سال پايه دو نهاد به سال  1390نيز نتوانسته است مشكل را تقليل دهد .بعضاً هم ،چنين استدالل ميشود كه اختالف
اين آمارها ناشي از تفاوت در نمونهگيري است .اين استدالل ،نهتنها نگراني از وضعيت نظام آماري را كاهش نميدهد بلكه تا حد
زيادي عمق اغتشاش آماري را نشان ميدهد كه چگونه دو نمونهگيري استاندارد ميتواند بهعنوان مثال تفاوت حدود  14درصدي
بخش «خدمات اجتماعي ،شخصي و خانگي» را موجب شود .در اينصورت آيا اساساً ميتوان به استاندارد بودن نمونهها و روشهاي
نمونهگيري مطمئن بود و آيا اين موضوع خود نميتواند عاملي براي بياعتباري ساير آمارهاي متكي بر نمونهگيري باشد؟ ضمن
اينكه ارزيابي وضع موجود آمارها نشان ميدهد كه مسئله نمونهگيري هم توضيحدهنده اختالفات موجود آماري نيست و اين اختالف
حتي در آمارهاي ثبتي نيز مشاهده ميشود .اختالف در آمارهاي بخش نفت نمونهاي از اين قبيل اختالفات بين نهادهاي آماري
است كه در  9ماهه اول رشد اعالمي مركز آمار تقريباً  2/5برابر رشد اعالم شده توسط بانك مركزي براي اين بخش است.
واقعيت آن است كه اغتشاش آماري موجود ريشه در وجود دو نظام آماري متفاوت در ايران دارد كه ميتوان خود آن را
محصول فقدان يك زيرساخت قانوني مناسب براي نظام آماري كشور دانست .درواقع زيرساخت قانوني فعلي كشور در حوزه آمار
مشتمل بر يك قانون تأسيس مركز آمار ايران (نه نظام آماري ايران) و برخي قوانين پراكنده مرتبط است كه بهطور روشن و
برخوردار از ضمانت اجرايي مناسب ،وضعيت تقسيمكار ،مسئوليتپذيري ،پاسخگويي و استانداردپذيري نهادهاي مرتبط را مشخص
نكرده است .بنابراين راهكار اساسي در اين خصوص تدوين يك قانون جامع نظام آماري براي كشور است .با اينحال ،اين موضوع
بدان معنا نيست كه در كوتاهمدت نمي توان اقداماتي براي كاهش و تقليل وضعيت اغتشاش آماري موجود در آمارهاي كليدي نظير
حسابهاي ملي و شاخصهاي قيمت انجام داد .يك راهكار ميتواند تشكيل كميتهاي فراقوهاي با حضور كارشناسان و متخصصان
آماري و اقتصادي جهت ارزيابي داليل اختالفات در آمارهاي تعيين شده و ارائه پيشنهادهاي عملي و الزماالجرا توسط هركدام از
نهادها باشد .بنابراين بهطور خالصه ميتوان پيشنهادهاي كوتاه مدت و بلندمدت براي اصالح نظام آماري و كاهش اختالفات آماري را
بهشرح زير بيان كرد:
 .1راهكار بلندمدت :تدوين قانون نظام آماری ايران با رويكرد تقسيمكار آماري دستگاههاي اجرايي و افزايش
مسئوليتپذيري دستگاهها ،افزايش تعامل نظام آماري با سامانههاي اطالعاتي و آمارهاي ثبتي ،افزايش استانداردهاي كمّيوكيفي
آماري ،افزايش پاسخگويي نهادهاي آماري.
 .2راهكار کوتاهمدت :تشكیل کمیته کارشناسی آسیبشناسی اختالف آمارهای کلیدی ازسوي باالترين مرجع
تصميمگيري اجرايي يعني رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران بهمنظور بررسي داليل مديريتي ،مبنايي ،فني و اجرايي ،اختالف
آمارهاي كليدي اقتصادي و ارائه راهكارهاي اجرايي الزماالجرا توسط نهادهاي آماري و دستگاههاي اجرايي.
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