
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  127 -142 ، صفحات1391 ، خرداد3  شماره

  
  ها  انتشار دادهالمللی پول و بانک جهانی در  صندوق بیناستانداردهای

  

  1سجاد ابراهیمی
  2آناهیتا باقرزاده

  
الی، استانداردها و اصول مختلفی را المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای م صندوق بین
هایی که در این راستا مورد توجه قرار  یکی از حوزه. های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند در حوزه

خصوص  در این مقاله استانداردهای موجود در. ها و تولید آمار است گرفته است، استانداردسازی انتشار داده
های مخصوص  استانداردهای انتشار داده این استانداردها شامل .شوند   میها معرفی و تحلیل انتشار داده

)SDDS( ،های عمومی  سیستم انتشار داده)GDDS( ها  چارچوب ارزیابی کیفیت داده و)DQAF(باشد  می .
  . ها بررسی شده است با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده

  

  . المللی پول، ثبات مالی ید آمار، استانداردهای صندوق بینها، تول انتشار داده: های کلیدی واژه
  

 مقدمه. 1
اطالعات بیشتر، اجازه تحلیل و . مد استا یکی از اجزای حساس در بازارهای کارا و کاراطالعات

 ،همچنین. ارنداثر گذدهد که بر رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد  ارزیابی بهتر رخدادهایی را می
ها را به  دهد تا فرصت گیران اقتصادی و سیاسی این امکان را می های بهتر به تصمیم اطالعات و داده

ها باعث   شفافیت اطالعات و داده،بنابراین. ها را بهتر مدیریت کنند خوبی شناسایی کرده و ریسک
کالن اقتصاد. عی اتخاذ شوندرفاه اجتماشود که تصمیمات اقتصادی و سیاسی در راستای افزایش  می

گیری انتظارت از  هایی قرار دارد که به شکل  بر پایه تئوری مانند اقتصاد خرد و اقتصاد مالیمدرن
  . پردازد ها و اطالعات موجود و همچنین اثرگذاری این انتظارات در نتایج آتی می داده

ررسی چگونگی استفاده از اطالعات  چندین مقاله تجربی به بهای مالی در سرتاسر دنیا  از بحرانپس
ثیر اطالعات منتشر شده توسط أبرخی از این مطالعات به بررسی ت. ها پرداختند بینی بحران در جهت پیش

  ). 2002اسالم، (ها در مقابل بخش خصوصی پرداختند پذیری دولت ها و رابطه بین مسئولیت دولت

                                                 
 ebrahimi_s@ut.ac.ir                                                                                    .دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران. 1

 bagherzadeh50@yahoo.com.                  های حمل و نقل و ارتباطات و جهانگردی ئیس گروه تحقیقات و سیاستر. 2
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128  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

کردن یک کشور و از سوی دیگر به  ها در اداره سو به دولت  از یکها و اطالعات داده
البته . کند های خصوصی در مقابل سهامداران و مشتریان کمک می پذیری شرکت مسئولیت

 دولت و بخش خصوصی بستگی به انگیزه آنها سویچگونگی تولید، انتشار و تحلیل اطالعات از 
. ت را محدود نمایدها تمایل دارند جریان اطالعا کند که دولت مطرح می) 2002(استیگلیز. دارد

تواند دسترسی به جریان اطالعات   میزیرایند اطالعات در جامعه دارد، ادولت نقش حساسی در فر
های  توانند در اتخاذ تصمیم ها انحصار اطالعاتی که می  دولت،در واقع. اقتصادی را محدود نماید

  . را دارندسیاسی و اقتصادی مفید باشد
های بهتر،  با اطالعات و داده. لکرد اقتصاد روشن استها و اطالعات در عم اثر داده

 ها و تولیدکنندگان تصمیمات اقتصادی بهتری در جهت ارزیابی کننده گذاران، مصرف سرمایه
ها و تورم   اطالعات مربوط به قیمت،به عنوان مثال. کنند  اتخاذ میشرایط بازار برای محصوالت خود

ها  دولت. شد کننده در طول زمان خواهد مخارج مصرفگیری الگوی مناسب مصارف و  باعث شکل
  :مند شوند توانند از آمار و اطالعات اقتصادی به نفع خود بهره از چند طریق می

. کنند  توانایی دولت در سیاست سالم قضاوتدرخصوصتوانند با مشاهده آمارها  مردم می −
ورند که از آهایی روی   از دولتشود که مردم به حمایت بودن اطالعات و آمار باعث می در دسترس

ها به نوعی   دولتسوی انتشار اطالعات اقتصادی از ،همچنین. اند لحاظ آماری عملکرد بهتری داشته
 .دهد که اثر مثبتی بر حمایت از آن دولت دارد ها به مردم را نشان می بودن دولتپاسخگو

  .کردن اعضای دولت کمک کند تواند به بهتر همکاری اطالعات می −

تواند سیاستگذاری را بهبود بخشیده و  ها می  استفاده از اطالعات اقتصادی در طراحی سیاست −
 منجر به درک بهتر ،های جایگزین مفید باشند و از سوی دیگر در تشخیص اهداف و ارزیابی سیاست

 . شودها  تواند منجر به تغییر در ماهیت سیاست ها می  سیاستآثاردرک بهتر . ها گردد  سیاستآثار

باشد،  تواند بر عملکرد اقتصاد داشته ها و اطالعات و آثاری که می با توجه به اهمیت داده
 اقدام به راهنمایی کشورها در ارائه و انتشار اطالعات خود در 1990المللی پول در دهه  صندوق بین

تر در این استانداردها بیش. قالب مشخص و همچنین طراحی استانداردهایی در این خصوص کرد
های مدیریتی در سطح کشورها بوده و به کشورها در اتصال  راستای افزایش شفافیت و ارتقای روش
 استانداردهایی که در این راستا تثبیت شد، نخستین. کرد به بازار سرمایه جهانی کمک می

 ،پس از آن.  ارائه شد1996 بود که در سال SDDS(1(های مخصوص  استانداردهای انتشار داده

                                                 
1. Special Data Dissemination Standard 
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129 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

 از DQRS(2(ها   و سایت منابع کیفیت داد1997 در سال 1)GDDS( های عمومی یستم انتشار دادهس
 به بررسی مقالهدر این . المللی پول معرفی کرده است هایی بودند که صندوق بین استانداردها و قالب

  .شود اجمالی این استانداردها پرداخته می
 

 ٣ها  استانداردهای انتشار داده. 2
  )SDDS(های مخصوص  تانداردهای انتشار داده اس.2-1

 که از کشور مکزیک آغاز شد و به )1994-1995 (های سال در المللی بین مالی بحران از پس
 و خصوص استانداردها در را خود جدی کار پول المللی بین صندوق انجامید، بازارها شدن آشفته
 که داشت وجود قوانینیکشورها  از بسیاری در میالدی 90 دهه اواسط در .کرد آغاز قوانین

 منتشر عمومی صورت به و برای سهامداران را خود مالی اطالعات تا کرد می موظف را ها شرکت

 در نداشت، وجود کشورها اقتصادی و مالی انتشار آمار برای مشارکتی هیچ که حالی در، نمایند

 هنگام به یا و بودند ناقص یا دند کهه آمار و اطالعاتی متکی بوب المللی بین مالی بازارهای نتیجه

 .داشت المللی بین بازارهای در کشورها ریسک و منابع تخصیص بر بدی اثر این وضعیت  ونبودند
 المللی  مالی بین نظام متولی عنوان به پول المللی بین صندوق از جهانی جامعه که بود شرایط در این

در پاسخ به . کشورها نماید مالی و اقتصادی اتاطالع استانداردکردن به اقدام تا کرد درخواست
ها و   را به عنوان هسته اصلی استانداردسازی دادهSDDS صندوق 1996این درخواست در سال 
دنبال ه  برای کشورهایی طراحی شد که بSDDS استانداردهای ،در واقع. اطالعات معرفی نمود

المللی نقش فعال داشته  ه در بازار سرمایه بینخواستند ک پیوستن به بازارهای مالی جهانی بودند و می
باشند و در این راستا الزم بود که در یک قالب معین وضعیت اقتصادی و مالی آن کشورها 

های   دید جامعی به انتشار دادهSDDSاساس استانداردهای بر. سازی شود رسانی و شفاف اطالع
توجه قرار ها را شناسایی و مورد  انتشار داده چهار بعد،از این رو. است اقتصادی و مالی پدید آمده

  : این ابعاد عبارتند از. داده است
  

  SDDSها در سیستم  بودن انتشار داده موقعه ها و ب ها، دوره تناوب داده پوشش داده. 1- 2-1
کالن باید چهار بخش کلیدی اقتصاد شامل ها این است که آمارهای اقتصاد منظور از پوشش داده

 SDDSاستانداردهای . ای، بخش مالی و بخش خارجی را پوشش دهد بخش بودجهبخش حقیقی، 
  .است  طبقه ارائه شده18 آورده شده است که در )1(ها در جدول  در هریک از این بخش

                                                 
1. General Data Dissemination Standard 
2. Data Quality Reference Site 
3. Data Dissemination 
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130  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

های مختلف  بندی برای هر داده در طبقه... ها به دوره زمانی ساالنه، فصلی، ماهانه و  دوره تناوب داده
نیاز هریک در دسترسی، گردآوری و تحلیل موردها، میزان سهولت  دوره تناوب داده. زدپردا ارائه شده می

ترین  با توجه به اینکه این موارد در کشورهای مختلف متفاوت است، طوالنی. دهد ها را نشان می از داده
کوتاهتر مفید ها در دوره زمانی   نیست که انتشار دادهااین بدان معن. است  تناوب در نظر گرفته شدهدوره

  .دهد ها را نشان می یک از داده دوره تناوب هر)1(زستون چهارم جدول. نخواهد بود
ها و تاریخ انتشار  ها به مدت زمان سپری شده از پایان دوره مرجع داده بودن انتشار داده موقعه ب
 سازمانی مربوطه، مدت ها عوامل بسیاری مانند ترتیبات بودن انتشار داده موقعه در ب. پردازد ها می ه داد

خیر مجاز در أ میزان ت)1(ستون آخر جدول . شود ها درنظر گرفته می آوری داده زمان الزم برای جمع
  .دهد ها را نشان می انتشار داده
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131 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

  ها بودن انتشار داده موقعه ها و ب ها، دوره تناوب داده  پوشش دادهSDDS استانداردهای .1جدول 
  

ف ها پوشش داده
ردی

 

 اجزا طبقه
دوره تناوب 

 ها داده
خیر مجاز در أت

 ها هانتشار داد

 بخش حقیقی 

1 
اسمی، : های ملی حساب

 حقیقی

GDPهای تولیدی،  اساس مخارج عمده و بخشبندی شده بر  طبقه
 انداز، درآمد ملی ناخالص پس

 فصلی فصلی

  هفته6 ماهانه تبطهای مر کاالهای صنعتی و اولیه یا بخش شاخص تولید 2

 فصلی فصلی ها اشتغال، بیکاری و دستمزد، عایدی بازار کار 3

 ماهانه ماهانه فروشی ده، تولیدکننده و عمدهکنن های قیمتی مصرف شاخص های قیمتی شاخص 4

 بخش بودجه 

5 
عملیات دولت عمومی 

 یا بخش عمومی

های   پرداختمین مالی داخلی و خارجی،أدرآمد، مخارج و ت
 ای بهره

 دوفصل ساالنه

 عملیات دولت مرکزی 6
مین مالی داخلی و أدرآمد، مخارج و ت: ای های بودجه حساب

 ای های بهره خارجی، پرداخت
 ماهانه ماهانه

 بدهی دولت مرکزی 7
: رجی به تفکیک ارزها، به تفکیک سررسیدبدهی داخلی و خا

 شده توسط دولت مرکزی های تضمین بدهی
 فصلی فصلی

  مالیبخش 

8 
های تحلیلی  حساب

 بخش بانکی

شده توسط بخش عمومی و بخش پول، اعتبارات داخلی ایجاد
 خصوصی

 ماهانه ماهانه

9 
های تحلیلی بانک  بحسا

 مرکزی
 دوهفته ماهانه پایه پولی، مطالبات داخلی بر بخش خصوصی و دولتی

 * روزانه یاستیمدت، بلندمدت، نرخ اوراق دولتی، نرخ متغیر س کوتاه نرخ بهره 10

 * روزانه شاخص قیمت سهام بازار سهام 11

 بخش خارجی 

 ها تراز پرداخت 12

ان درآمدی، صادرات و واردات کاالها و خدمات، خالص جری
ری مستقیم خارجی و پورتفو گذا حساب سرمایه ، سرمایه

 گذاری سرمایه

 فصلی فصلی

13 
المللی و  ذخایر بین

 نقدینگی پول خارجی

) SDRsطال، ارزهای خارجی، (شده رسمی های ذخیره دارایی
 های خارجی سایر دارایی

 فصلی ماهانه

  هفته8 ماهانه صادرات و واردات تجارت کاال 14

15 
گذاری  موقعیت سرمایه

 سه فصل ساالنه  المللی بین

 * روزانه  ماهه بازار سلف6 ماهه و 3های  ای، نرخ نرخ نقطه های ارز نرخ 16

 ی خارجیها بدهی 17
ها  امات پولی، بخش بانکی و سایر بخشبدهی دولت عمومی، مق

 مدت به تفکیک سررسید، بلندمدت و کوتاه
 فصلی فصلی

 - ساالنه  جمعیت 18

  .  آنها نیاز استارائهآوری و  ها زمان بسیار کمی برای جمع با توجه به ماهیت داده*
  .نتایج تحقیق: مأخذ
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132  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  SDDS دسترسی عمومی در سیستم. 2- 2-1
 SDDS برای عموم مردم، استاندارد  شدههای منتشر به منظور دسترسی ساده و یکسان به آمارها و داده

  : دو راه حل پیشنهاد کرده است
  ها  در خصوص انتشار داده1ارائه تقویم پیش آگاهی −

ریزی و  کنندگان از آمارها برنامه شود که استفاده که ارائه این تقویم باعث مییی از آنجا
هایشان داشته باشند، این تقویم برای کاربران آمار مفید   ها و تحلیل سازماندهی بهتری در مورد فعالیت

ز یآوری آماری را ن ها در واقع بر مدیریت سالمت و شفافیت جمع ارائه تقویم انتشار داده.باشد می
  کید دارد أت

  مارکنندگان از آ های ذینفع و استفاده ارائه همزمان به تمام گروه −
ها و نمایندگان دولت نبوده، بلکه به تمام  ها به دسترسی وزارتخانه منظور از همزمانی انتشار داده

تواند شامل  ها می نحوه ارائه انتشار داده. ها با دسترسی برابر و همچنین دسترسی عموم مردم اشاره دارد بخش
  .شکل الکترونیکی یا سنتی باشد

 

  SDDS در سیستم های منتشره  داده2درستی. 3- 2-1
 شرط الزم برای اینکه ارائه و انتشار آمار و اطالعات به عموم مردم به خوبی صورت گیرد، وجود پیش

 به SDDSها در استاندارد  تمامیت داده. باشد های رسمی می کنندگان آمار به آمار و داده اعتماد استفاده
ها و   و اداری، تغییر و بازنگری در شیوهیندهای اجراییا شامل فریندهای آماریاها و فر شفافیت روش

  : شده برای این بخش عبارت است ازچهار روش تجویز. شود  های آماری اطالق می روش
 براساس شده پیشنهاد روش این: شود می تولید آن در رسمی آمارهای که ضوابطی و شرایط انتشار −
 و شرایط. است گرفته شکل 1994 سال رد "رسمی آمارهای ای پایه اصول" عنوان تحت 3ملل سازمان گزارش
  . شود می بررسی رفتاری کدهای و ها اساسنامه قوانین، مانند مختلفی های فرم در آمار تهیه ضوابط

 جذب برای روش این در: ها داده انتشار از قبل دولتی های بخش داخلی های دسترسی شناسایی −
 دسترسی ها داده به ها داده انتشار از قبل که اتیمقام و افراد لیست سازی، شفاف جهت در و عمومی اعتماد
  .شود می منتشر دارند

 که رسمی های گزارش و توضیحات: آمار ارائه خصوص در رسمی های گزارش شناسایی −
 به همچنین و کند حفظ را بودن منصفانه و بودن طرف بی باید کنند می منتشر آمار همراه به مسئول نهادهای

                                                 
1. Advanced Release Calendar 
2. Integrity 
3. United Nations Economic and Social Council(1994), "Report of the Special Session of the 
Statistical Commission", New York, April 11–15. 
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133 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

 و مکمل های گزارش دنباله ب SDDS استاندارد در روش این بنابراین. باشد یسیاس های قضاوت از دور
  . است ها داده و آمار شدن تر شفاف برای توضیحی
 محاسبه و آوری جمع شناسی روش در عمده تغییرات و تجدیدنظر درباره اطالعات تهیه −

این . کید داردأ تهای آماری در کشورها طور کلی بر بهبود روشه  بSDDSاستانداردهای : آمار
ها و آمار باید در این  روش به آن اشاره دارد که کشورها ضمن بهبود و تغییر در روش تولید داده

  . رسانی کامل را انجام دهد خصوص اطالع
  

  SDDS در سیستم شدههای منتشر کیفیت داده. 4- 2-1
ها با به  ت دادهیک دلیل این است که دق. ها قدری مشکل است اظهارنظر در خصوص کیفیت داده

مندی از آمارهایی که برای پیگیری تحوالت  به منظور بهره. بودن آنها رابطه عکس دارند هنگام
 برای اما دارد، بسیاریگیرند، برنامه زمانی و انتشار به موقع آن اهمیت  مدت مورد استفاده می کوتاه

ند، ابعاد کیفی ممکن است ک آمارهایی که به جزئیات ساختاری و روابط بین متغیرها اشاره می
  . اهمیت بیشتری پیدا کند

های کیفی برای برخی  ها محدودبودن شاخص بودن کیفیت داده دلیل دیگر برای پیچیده
های کیفی مورد استفاده قرار  عنوان شاخص اندازه نمونه و نرخ واکنش که اغلب به. باشد ها می سری
 ها داده شود ه کاربران اجازه ارزیابی کیفیت دادهبرای اینکه ب.  چندان کاربردی نیستندگیرند می

  :کند  به دو مورد اشاره میSDDSاستاندارد 
بودن   در دسترس: ها شناسی و منابع استفاده شده در تهیه آمار و داده انتشار مدارک روش −

ها مفید  ها و مدارک برای آمارهای اساسی برای آگاهی کاربران از قدرت و ضعف داده منابع، روش
ها و  های خالصه همراه با ارائه داده این مدارک ممکن است چندین فرم شامل یادداشت. است

 .  انتشارات جداگانه باشد

 آمارها ممکن است به بررسی: بودن آن های مقطعی آمار و اطمینان از عقالیی بررسی −
ت و واردات هایی مانند صادرا   برش مقطعی چارچوب، مثالعنوانه ب. اشکال مختلفی صورت پذیرد

روش دیگر انطباق و مقایسه . ها های ملی هستند و هم بخشی از تراز پرداخت که هم بخشی از حساب
  .های مختلف از منابع آماری مختلف است بخشها مانند اشتغال  داده
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134  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  )GDDS(های عمومی  سیستم انتشار داده. 2-2
در )GDDS( های عمومی  انتشار داده، استاندارد سیستم1996 در سال SDDS از استانداردهای پس

 SDDS و GDDSبین دو استاندارد . المللی پول تصویب و ارائه شد  صندوق بیناز طریق 1997سال 
  :ها عبارتند از هایی وجود داشت که عمده این تفاوت تفاوت

 کشورهایی بود که تمایل به حضور تنها که کشورهای هدف آن SDDS استانداردهای برخالف −
المللی   اعضای صندوق بینGDDSرهای سرمایه جهانی داشتند، کشورهای هدف در استانداردهای در بازا

  .پول بودند
 رویکرد دستوری و تجویزی به کشورهای پذیرنده آن دارد و  عمدتاSDDSً استانداردهای −

ود در های آماری و انجام تعهد خ پذیرد برای بهبود سیستم برای کشورهایی که این استانداردها را می
ای داشته و بر   رویکرد توصیهGDDS در حالی که استاندارد ،کند  قالب استانداردها زمان مشخص می

 .کید داردأها در طول زمان ت بهبود کیفیت داده

 حوزه آمارهای اجتماعی و SDDSهای تحت پوشش استاندارد   عالوه بر حوزهGDDSاستاندارد  −
  . شود جمعیتی را نیز شامل می

 کمک به کشورها در توسعه سیستم آماری کشورهای عضو و GDDSاستانداردهای هدف اصلی 
ها و تهیه چارچوبی برای ارزیابی نیازهای کشورها برای بهبود سیستم  تشویق اعضا به بهبود کیفیت داده

 . آماری آنها است

ها و  ره تناوب دادهها، دو  پوشش داده مشتمل بر چهار بعدSDDS همانند استاندارد GDDSساختار استاندارد 
  . باشد می شدههای منتشر های منتشره و کیفیت داده  دسترسی عمومی، تمامیت دادهها،  بودن انتشار داده موقعه ب

  

  GDDSها در سیستم   بودن انتشار داده موقعه ها و ب ها، دوره تناوب داده پوشش داده) الف
 دوره تناوب و زمان انتشار آنها نشان ها،  را از حیث پوشش دادهGDDS استانداردهای )2(جدول 

را با جدول مربوط به استانداردهای ) 2 (جدول GDDSاگر جدول مربوط به استانداردهای . دهد می
SDDS  شویم  متوجه برخی نکات زیر میمقایسه کنیم) 1(جدول:  
 از های حقیقی، بودجه، مالی و خارجی  در بخشGDDSها در استاندارد  بندی داده طبقه -

 .باشد  میSDDSها تا حدود بسیار زیادی مشابه استاندارد  ث پوشش دادهحی

 . نیستSDDSباشد که در  ها مشتمل بر حوزه اجتماعی و جمعیتی می  دادهGDDSدر استاندارد  -

تر از   پایینGDDSها در استانداردهای  خیر مجاز در انتشار دادهأهای دوره تناوب و تاستاندارد -
 .باشد  میSDDSاستانداردهای 
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135 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

  ها بودن انتشار داده موقعه ها و ب ها، دوره تناوب داده  پوشش دادهGDDS استانداردهای .2جدول 
  

ف پوشش داده ها
ردی

 

 اجزا طبقه
  تناوب دوره

 ها داده

خیر مجاز أت
در انتشار 

 ها هداد

 بخش حقیقی 

  ماه9 تا 6 ساالنه انداز، درآمد ملی ناخالص دی، پسهای تولی اساس مخارج عمده و بخشبندی شده بر  طبقهGDP های ملی حساب 1

  هفته12 تا 6 ماهانه های مرتبط کاالهای صنعتی و اولیه یا بخش شاخص تولید 2

  ماه9 تا 6 ساالنه ها اشتغال، بیکاری و دستمزد، عایدی بازار کار 3

  ماه2 تا 1 ماهانه فروشی کننده و عمدهکننده، تولید های قیمتی مصرف شاخص های قیمتی شاخص 4

 بخش بودجه 

 فصلی فصلی ای های بهره مین مالی داخلی و خارجی، پرداختأدرآمد، مخارج و ت: ای های بودجه حساب عملیات دولت مرکزی 5

 بدهی دولت مرکزی 6
شده  های تضمین بدهی: رسیدرجی به تفکیک ارزها، به تفکیک سربدهی داخلی و خا

 توسط دولت مرکزی
  ماه2ا  ت1 ساالنه

 بخش مالی 

  ماه3 تا 1 ماهانه موقعیت ذخایر خالص خارجی، اعتبارات داخلی، پول گسترده و محدود پول گسترده و اعتبارات 7

  ماه2 تا 1 ماهانه پایه پولی های تحلیلی بانک مرکزی حساب 8

 نرخ بهره 9
انکی و فاصله نرخ مدت، بلندمدت، نرخ اوراق دولتی، نرخ متغیر سیاستی، نرخ بین ب کوتاه

 ها و وام سپرده
 * ماهانه

 * ماهانه شاخص قیمت سهام بازار سهام 10

 بخش خارجی 

  ماه6 ساالنه صادرات و واردات کاالها و خدمات،تعادل حساب جاری،ذخایر و تعادل کلی ها تراز پرداخت 11

  هفته4 تا 1 ماهانه های خارجی سایر دارایی) SDRSطال، ارزهای خارجی، ( شده رسمی های ذخیره دارایی المللی ذخایر بین 12

  هفته12 تا 8 ماهانه صادرات و واردات تجارت کاال 13

 * روزانه  ماهه بازار سلف6 ماهه و 3های  ای، نرخ نرخ نقطه های ارز نرخ 14

 های خارجی بدهی 15
ید، رسها به تفکیک سر بدهی دولت عمومی، مقامات پولی، بخش بانکی و سایر بخش

 خصوصی16مدت، بدهی بخش  بلندمدت و کوتاه
  ماه9 تا 6 ساالنه

  جمعیتیبخش اجتماعی و 

آمار مرگ و میر ( پویایی رشد جمعیت) اندازه و ترکیب جمعیت( خصوصیات جمعیتی جمعیت 17
 )و تولد و مهاجرت

  ماه6 تا 3 ساالنه

 آموزش 18

سترس برای بخش خصوصی و عمومی میزان منابع مالی، انسانی و فیزیکی در د( ها داده
آموزان به تفکیک سطح  نام و ترک تحصیل دانش تعداد ثبت( یندهاا، فر)آموزشی

 )دستیابی به امکانات آموزشی(، محصول )آموزشی و جنسیت

  ماه12 تا 6 ساالنه

 سالمت 19

اندازه منابع مالی، انسانی و فیزیکی در دسترس برای حوزه سالمت در بخش (ها  داده
کنندگان از  دهنده تعداد استفاده های توضیح مقیاس(یندها ا، فر)ومی و خصوصیعم

، )خصوصی و عمومی شده توسط بخش خدمات، نوع خدمات پزشکی و سالمت ارائه
 )آمار مرگ و میر و بیماری(محصول 

  ماه6 تا 3 ساالنه

 فقر 20
رد درآمد، ارزش تعداد و نسبت افراد یا خانوارهای زیر حداقل استاندا: فقر درآمدی

 سبد مصرفی حداقل، سایر معیارهای فقر
 12 تا 6  ساله5 تا 3

  . آنها نیاز استارائهآوری و  ها زمان بسیار کمی برای جمع با توجه به ماهیت داده*
  .نتایج تحقیق: مأخذ
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136  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  GDDSدسترسی عمومی در سیستم ) ب
 که عموم مردم به آن رت گیردای صو  انتشار آمارهای رسمی باید بگونهGDDSبر طبق استاندارد 

ارائه تقویم  دو راهکار SDDS مانند استاندارد نیز GDDSاستانداردهای . دسترسی داشته باشند
کنندگان از  های ذینفع و استفاده ارائه همزمان به تمام گروهها و  آگاهی در خصوص انتشار داده پیش
یک از این اقدامات در  برای بکاربردن هرند با این تفاوت که الزامات موردنیازک  را مطرح میآمار

  .  کمتر استGDDSاستاندارد 
  

  GDDS در سیستم  شدههای منتشر درستی داده)ج
انتشار شرایط و ضوابطی که  چهار راهکار عملی، SDDS همانند استاندارد GDDSاستاندارد 

ی قبل از انتشار های دولت  داخلی بخشهای شود، شناسایی دسترسی آمارهای رسمی در آن تولید می
نظر و مار و تهیه اطالعات درباره تجدیدهای وزارتی در خصوص ارائه آ ها، شناسایی گزارش داده

 با این کند آوری و محاسبه آمار را در این خصوص ارائه می شناسی جمع تغییرات عمده در روش
  . الزامات کمتری وجود داردGDDSتفاوت که در استانداردهای 

  
  GDDS در سیستم ها کیفیت داده) د

شناسی و منابع  انتشار مدارک روش دو راهکار SDDS همانند استانداردهای GDDSدر استانداردهای 
بودن آن توصیه  های مقطعی آمار و اطمینان از عقالیی ها و بررسی استفاده شده در تهیه آمار و داده

  . شده است
های  ن نتیجه گرفت که علیرغم تفاوتتوا  میGDDS و SDDSبنابراین از مقایسه استانداردهای 

باشد و در واقع الزمات   میGDDS در سطح باالتر از استانداردهای SDDSموجود استاندارد 
سازی بخش  اولین گام در استاندارد،بنابراین. باشد  میGDDS بیشتر از استاندارد SDDSاستاندارد 

  . باشد  میSDDS و سپس GDDSالمللی پول استانداردهای  آماری کشورهایی عضو صندوق بین
  

  )DQAF(ها   چارچوب ارزیابی کیفیت داده.2-3
 اقدامات دیگری نیز در جهت عالوه بر استانداردهای اشاره شدهالمللی پول  صندوق بین

خذدهی أاندازی سایت م  راه،یکی از این اقدامات.  است ها انجام داده استانداردسازی انتشار داده
و  داده کیفیت توسعه برای صندوق های تالش از بخشی است که در آن DQRS(1( ها کیفیت داده

                                                 
1. Data Quality Reference Site 
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137 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

 همچنین کمک و اقتصادی کالن آمار زمینه در خود تجارب از استفاده با آن عمومی تفهیم

  .شود یم محسوب آماری جامعه
 و داده کیفیت مختلف های جنبه بین و تبادل داده کیفیت به مربوط تعاریف سایت این در
یکی از اقدامات مهمی که در . است شده ارائه ها کیفیت داده ارزشیابی از هایی لمثا همچنین

صورت گرفته است، ارائه چارچوب ارزیابی  DQRSاندازی  ها و راه راستای بهبود کیفیت داده
  . بوده است2003در سال ) DQAF (1ها کیفیت داده

 اصولی دارند و هر ورهااین مح این چارچوب مشتمل بر پنج محور اصلی است که هر یک از
نیاز  بردن این پنج محور، اصول پیشاجرا و بکارالبته قبل از . های دارد یک از این اصول شاخص

بودن  ها شامل اصول مربوط به محیط قانونی و نهادی، منابع آماری متناسب، مرتبط برای کیفیت داده
  .ها نیز وجود دارد آمارها و مدیریت کیفیت داده

  :باشد  شامل موارد زیر می)DQAF(ها  ی چارچوب ارزیابی کیفیت دادهپنج محور اصل
  اخالقی استانداردهای و شفافیت گری، ای حرفه اصول شامل تمامیت از اطمینان -
 بندی طبقه نحوه فعالیت، حوزه تعاریف، و مفاهیم اصول بر شامل شناسی روش در سالمت -

 منبع آمارهای و ها داده به که اتکابودن لقاب و دقت ها داده کردن ذخیره نحوه برای اصولی و
 .پردازد می

 بازنگری های روش و ها سیاست و سازگاری زمانی، دوره و تناوب اصول شامل  استفاده قابلیت -

 کاربران راهنمایی و 2ها داده ابر بر دسترسی و ها داده دسترسی شامل دسترسی -

های ملی، شاخص قیمت  ها در هفت بخش حساب در کل چارچوب ارزیابی کیفیت داده
بندی  ها تقسیم پرداختمالی دولت، آمارهای پولی و تراز مینأکننده، شاخص قیمت تولیدکننده ت مصرف

جهانی و  المللی پول، بانک المللی مانند صندوق بین البته این چارچوب بیشتر برای نهادهای بین. شده است
  . کنند ست آمده از کشورهای مختلف را ارزیابیده المللی ارائه شده تا کیفیت آمار ب تسویه بین بانک

 

 بررسی وضعیت کشورهای جهان .3
 نشان SDDS و GDDSالمللی پول را در استانداردهای  روند پذیرش کشورهای عضو صندوق بین) 1(نمودار 

 که GDDSهای رائه شد، اما در ادامه استاندارد ا1996 از سال  SDDSبر طبق نمودار ابتدا استاندارد . دهد می
یید صندوق رسید و أ به تصویب و ت1997 هستند، در سال  SDDSهای تری از استاندارد در سطح پایین

 که رشد بیشتری نسبت به رشد پذیرش استانداردهای  آغاز شد2000از سال عضویت کشورها در آن 
                                                 
1. Data Quality Assessment Framework 
2. Metadata 
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138  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

SDDSکه استانداردهای ییالزم به ذکر است از آنجا.  داشتند SDDSتر از  نهتر و سختگیرا ع جام
 نیازی به پذیرش اند  را پذیرفتهSDDS کشورهایی که استانداردهای  طبیعتاً هستندGDDSاستانداردهای 
  .  ندارند GDDSاستانداردهای 

 کشور و کشورهایی 68  را پذیرفتندSDDS کشورهایی که استانداردهای 2012در ابتدای سال 
 کشور یکی از 170باشد و در مجموع   کشور می102 اند  را پذیرفتهGDDSکه استانداردهای 

 الزم به ذکر است پذیرش این استانداردها اختیاری. اند  را پذیرفتهSDDS و GDDSاستانداردهای 
   . را نپذیرفته استSDDS و GDDS اما ایران هیچیک از استانداردهای ،ستا

  

  المللی پول ندوق بین کشورهای عضو صاز طریق SDDS و GDDS روند پذیرش استانداردهای .1نمودار 
  

 وضعیت کشور ایران. 4
 ها داده انتشار خصوص در پول المللی بین صندوق که هستند استانداردهایی GDDS ستانداردهایا

 با آمارهای و ها داده انتشار و تولید یندافر در آنها به کمک هدف با و صندوق عضو کشورهای برای
 استانداردهای اما ،است پولی الملل نیب صندوق عضو ایران که هرچند. است کرده معرفی کیفیت
GDDS به توجه با ایران در آمار انتشار وضعیت تا شود می تالش گزارش این در. است نپذیرفته را 
 شده تشکیل آن از GDDS استاندارد که عدیب چهار. شود بررسی GDDS استاندارد مختلف ابعاد
  :است صورت این به آنها از یک هر در ایران وضعیت و است
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139 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

  ها داده انتشار بودن موقعه ب و ها داده تناوب دوره ها،  داده پوشش) الف
. دهند پوشش ،است آمده )1( جدول در که را حوزه 20 باید آمارها GDDS استانداردهای طبق بر
 های بخش آمار ایران اسالمی جمهوری گمرک از طریق خارجی تجارت به مربوط آمار ایران در

 مرکزی بانک توسط اقتصادی های بخش سایر و ایران آمار مرکز توسط جمعیتی و اجتماعی
 و ایران در منتشرشده آمارهای مقایسه )3( جدول. شود می منتشر و تولید ایران اسالمی جمهوری

 انتشار بودن موقعه ب و تناوب دوره ها، داده پوشش زمینه در را GDDS استانداردهای با آن انتشار نحوه
 و ندارد وجود منظم طوره ب دولت بدهی به مربوط آمار جدول این برطبق. دهد می نشان ها داده

 استاندارد مدنظر های شاخص تمام بازارکار و آموزش سالمت، فقر، های حوزه  شدهمنتشر آمارهای
  . دهد نمی پوشش را موردنظر
 با المللی بین ذخایر و تولیدی های شاخص خصوص در نیز ها داده تواتر یا تناوب دوره مورد در
 آنها انتشار نبودن موقعه ب ، شدهمنتشر های داده و آمارها اصلی مشکل اما ،دارد وجود فاصله استاندارد

 در تقریباً که طوریه ب است، استاندارد در مجاز خیرأت به نسبت ها داده انتشار حد از بیش خیرأت یا
 استاندارد در مجاز حد از بیشتر بسیار اخیر سال چند در به ویژه گرفته صورت خیرأت ها حوزه تمام
 از یکی که ملی های حساب در خصوص ر شدهمنتش آمارهای آخرین مثال، عنوان به. است بوده
 است، پیش سال سه از بیش به مربوط شود یم محسوب کشور هری برا اقتصادی آمارهای ترین مهم
  .شود منتشر باید دوره اتمام از بعد ماه 9 حداکثر آمار این GDDS استاندارد برطبق که حالی در
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140  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  GDDS استاندارد با ایران در آمار و ها داده انتشار وضعیت مقایسه .3 جدول
  

ف ها هداد انتشار در مجاز خیرأت ها داده تناوب دوره ها داده پوشش
ردی

 

  استاندارد
 GDDS 

 استاندارد ایران وضعیت
GDDS 

 ایران وضعیت GDDS استاندارد یرانا وضعیت

 حقیقی بخش

 سال سه از بیش ماه 9 تا 6 فصلی ساالنه دارد وجود ملی های حساب 1

  سال یک از بیش هفته 12 تا 6 ساالنه ماهانه دارد وجود تولید شاخص 2

 سال یک از بیش ماه 9 تا 6 ساالنه ساالنه  ناقص کار بازار 3

 ماه چهار تا سه ماه 2 تا 1 ماهانه ماهانه ددار وجود قیمتی های شاخص 4

 بودجه بخش

 سال یک از بیش فصل یک ماهانه فصلی دارد وجود مرکزی دولت عملیات 5

 - ماه 2 تا 1 - ساالنه ندارد وجود مرکزی دولت بدهی 6

 مالی بخش

 ماه 10 از بیش ماه 3 تا 1 ماهانه ماهانه دارد وجود اعتبارات و گسترده پول 7

 تحلیلی های حساب 8
 مرکزی بانک

 ماه 10 از بیش ماه 2 تا 1 ماهانه ماهانه دارد وجود

 هنگام به هنگام به ماهانه ماهانه دارد وجود بهره نرخ 9

 هنگام به هنگام به روزانه ماهانه دارد وجود سهام بازار 10

 خارجی بخش

 ماه 10 از بیش ماه 6 ساالنه ساالنه دارد وجود ها پرداخت تراز 11

 سال یک از بیش هفته 4 تا 1 فصلی ماهانه  دارد وجود المللی بین ذخایر 12

  ماه یک هفته 12 تا 8 ماهانه ماهانه دارد وجود کاال تجارت 13

 هنگام به هنگام به روزانه روزانه دارد وجود ارز های نرخ 14

 ماه 10 از بیش ماه 9 تا 6 ساالنه ساالنه دارد وجود خارجی های  بدهی 15

 وجمعیتی اجتماعی بخش

 سال یک از بیش ماه 6 تا 3 ساالنه ساالنه دارد وجود جمعیت 17

 سال یک از بیش ماه 12 تا 6 ساالنه ساالنه ناقص آموزش 18

 سال یک از بیش ماه 6 تا 3 ساالنه ساالنه ناقص سالمت 19

 - 12 تا 6 - ساله 5 تا 3 ناقص فقر 20

  .است گرفته قرار مدنظر 1390 ماه دی تا ها داده انتشار آخرین زمانی فاصله اکثراً ها داده انتشار در خیرأت مورد در ایران وضعیت بیان در*
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

  GDDS ستمیس در عمومی دسترسی) ب
 به مردم عموم که ردیگ صورتی ا گونه به دیبای رسمی آمارها انتشار GDDS استانداردهای براساس

 ها داده انتشار خصوص در آگاهی پیش تقویم ارائه راهکار دو منظور نیا به .باشند شتهدای دسترس آن
 خصوص در .کند می مطرح را آمار از کنندگان استفاده و ذینفع های گروه تمام به همزمان ارائه و

 ائهار یعنی دوم راهکار مورد در اما است، نگرفته صورت فعالیتی تاکنون ایران در آگاهی   پیش تقویم
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141 ...المللی پول و صندوق بیناستانداردهای 

 منتشر عمومی طوره ب که آماری تمام تقریباً ایران در که گفت توان یم ها گروه تمام به آمار همزمان
  .گیرد می قرار افراد همه اختیار در شود می

  

  GDDS ستمیس در  شدهمنتشر های داده راستی) ج
  :  از عبارتند که است کرده ارائه خصوص این در عملی راهکار چهار GDDS استاندارد
  شود می تولید آن در رسمی آمارهای که ضوابطی و شرایط انتشار •
  ها داده انتشار از قبل دولتی های بخش داخلی یها دسترسی شناسایی •
   تجدیدنظر درباره اطالعات تهیه و آمار ارائه خصوص در توضیحی و تکمیلی های گزارش شناسایی •
  آمار محاسبه و آوری جمع شناسی روش در عمده تغییرات •
  . شوند نمی اعمال فوق راهکارها از هیچیک ایران در آمار و ها داده انتشار در

  

  GDDS ستمیس در ها داده کیفیت) د
 و آمار تهیه در شده استفاده منابع و شناسی روش مدارک انتشار راهکار دو GDDS استانداردهای در
 آنها به ایران در که است شده توصیه آن بودن عقالیی از اطمینان و آمار مقطعی های بررسی و ها داده

  .  است نشده توجهی
 

 گیری  نتیجه. 5
رود که اندک محدودیتی برای انتقال سرمایه و کاال  ای پیش می گونهه سازی اقتصاد ب روند جهانی

گذاران نیاز دارند که آمار   سرمایه برای انتقال سرمایه بین کشورها،از این رو. در دنیا وجود دارد
 صندوق ،در این راستا. را از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف داشته باشندکامل و مشخصی 

 اقدام به ارائه استانداردهای بات در فضای اقتصادی و مالی جهانالمللی پول در جهت ایجاد ث بین
SDDS و GDDSاستاندارد .  کردGDDSها در کشورهای عضو صندوق   برای بهبود کیفیت داده

ه خواهند یک مرحله فراتر رفته و در واقع ب  برای کشورهایی که میSDDSطراحی شد و استاندارد 
 از لحاظ SDDS استانداردهای ،بنابراین. شد المللی سرمایه هستند، معرفی دنبال دستیابی به بازار بین

 GDDSتر و دارای تناوب بیشتر نسبت به استانداردهای  ها و زمان انتشار آنها سختگیرانه تناوب داده
 کمی بیشتر از SDDS الزامات استاندارد امار دو استاندارد دارای ابعاد یکسان و مشابه هستند، ه. است

  .  استGDDSاستاندارد 
حال توسعه از خارجی در رشد و توسعه کشورهای درگذاری  با توجه به اهمیت نقش سرمایه

رمایه خارجی از  و الزامات مربوط به شفافیت محیط اقتصادی و مالی کشورها برای جذب سسویک 
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142  3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

المللی   توجه به استانداردهای آماری صندوق بین دیگرسویطریق شفافیت در آمارهای اقتصادی از 
روند . حال توسعه تبدیل کرده استثر در عملکرد اقتصاد کشورهای درؤپول را به امری مهم و م

دهنده   نشانکشور 170ش این استانداردها توسط پذیرش استانداردهای آماری در دهه اخیر و پذیر
سازی محیط   این نکته مورد غفلت کشورها نبوده است و کشورها در جهت شفافاین است که

 ایران علیرغم در حالی که در. ای به مقوله آمار دارند اقتصادی و جذب سرمایه خارجی توجه ویژه
ستانداردها  این اها و تولید آمار آوری داده های مناسب در جهت جمع ساختوجود بسترها و زیر

رسد پذیرش این استانداردها در کشور باعث  نظر میه ب. هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است
  . تواند برای عملکرد اقتصاد کشور مفید باشد شود که می کردن روند انتشار داده در کشور می منظم
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