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آمارهای
مربوط به رشد
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گذشته تحریف
کرده است

نظام آماری در کش�ورهای مختلف یک نق�ش راهبردی در اقتصاد
برعه�ده دارد .نظ�ام آماری مانن�د قطبنمای سیاس�تگذاران عمل
میکن�د و ب�ا ارائ�ه وضعیت هر بخش به ش�کل ش�اخصهای عددی
س�بب میش�ود معضالت هر بخش قابلیت سیاس�تگذاری بیشتری
پیدا کند و در عین حال یک تصویر واقعیتر از کش�ور به مسئوالن و
تصمیمگیران میدهد .در ایران اما دو مرجع رس�می برای اعالم آمار
وجود دارد که تقریبا در تمام مس�ائل میان ارقام اعالمش�ده از سوی
این دو نهاد اختالفات چش�مگیری مشاهده میش�ود .این امر سبب
ش�ده تا برخی ادعا کنن�د نظام فعلی آماری نهتنها به ش�فافیت فضا
کمک نمیکند بلکه به ابهامات دامن میزند.
در این باره محمدرضا عبدالهی ،پژوهش�گر اقتصاد به
گفت:
این فاصله آماری در عمل باعث میش�ود به ج�ای اینکه ارائه آمارها
خود تبدیل به ابزاری برای سیاس�تگذار و برنامهریز باش�د ،به ابهام
بیشتر فضای اقتصادی کشور بینجامد .این کارشناس اقتصاد با اشاره
به نواقص موجود در نظام آماری کشور خواهان این شد که تا پیش از
آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه ،به اصالح نظام آماری در کشور اقدام
کنند .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید:

 آخرین آمارهای ارائهشده از رشد اقتصادی
در بهار امس�ال ،دوباره بحث اختالفات آماری
دو مرجع رس�می اعلام آمار در کش�ور را به
کانون بحثها تبدیل کرده است .اهمیت ارائه
آماره�ای دقیق و ش�فاف در اقتصاد ناش�ی از
چیست؟
واقعیت این اس��ت که آم��اری دقیق و علمی نیاز
ه��ر برنامهریزی اقتصادی اس��ت .به بیان س��ادهتر،
آمارها به ش��رط اینکه درس��ت باش��ند ،مالک هر
سیاس��تگذاری هس��تند .به همین دلیل علم آمار
ش��کل گرفت تا سیاس��تگذاران فه��م مادیتر از
مس��ائل حاصل کنند و ب��رای برنامهریزی اقتصادی
امکان بررسی پارامترهای عددی وجود داشته باشد.
به این ترتیب ،اگر انتظار داشته باشیم برای کشور
و عبور از مش��کالت فعل��ی آن برنامهریزی ش��ود،
چارهای نداریم جز اینکه به آمارهای مدون و دقیق
دسترس��ی یابیم .این در حالی اس��ت که حتی اگر
خواهان رسیدن به اهدافی چون توسعه یا پیشرفت
هس��تیم ،مجبوری��م آن را ب��ه ش��کل پارامترهای
ع��ددی قابل بیان درآوریم زی��را از این طریق بهتر
میتوان متوجه شد که در رسیدن به اهداف خود و
اجرای برنامهها و سیاس��تهای مختلف چه توفیقی
داشتهایم و در کدام بخشها دچار مشکل شدهایم.
 ب�ا وج�ود اهمیتی که ش�ما ب�رای آمار در
سیاس�تگذاری اقتص�ادی قائ�ل هس�تید،
میبینی�م ارائ�ه آمارها در کش�ور به ش�کلی
درآم�ده که بر برخ�ی ابهامات دام�ن میزند.
آماره�ای اخی�ر منتشرش�ده درب�اره رش�د
اقتصادی کدامیک از نیازهایی که برش�مردید
را تامین خواهد کرد؟
همه بحثهایی که در ضرورت داشتن آمارها بیان
کردی��م به کنار ،ارائه آماره��ای مبهم خود تاثیراتی
معک��وس و بهش��دت زیانب��ار دارد .آمارهایی که به
شکل نادقیق ارائه میشوند و مانند موردی که شما
گفتی��د ،یعن��ی آمارهای مربوط به رش��د اقتصادی
بهار امس��ال ،به ج��ای رفع ابه��ام و دادن تصویری
روش��ن ،آب را بی��ش از پیش گلآل��ود و حقایق را
بیش از گذش��ته تحریف کرده است .همانطو ر که
ش��ما هم اش��اره کردید ارائه آمار ض��د و نقیض در
زمینه رشد ابتدای امسال در عمل فضا را غبارآلودتر
کرده و از این منظر امکان تصمیمگیری درس��ت را
از سیاس��تگذاران س��لب میکند و در کل به زیان
کشور است.
 ب�ا وجود تم�ام بحثها و اختالف�ات میان
ارقام دو مرجع رس�می کش�ور ،کارشناس�ان
اقتص�اد ک�دام ارق�ام را جدیت�ر و دقیقت�ر
میدانند؟
برای این کار باید کارشناس��ان بتوانند روشهای
آماری را بررس��ی و بعد ارزیابی کنند .چنین کاری
در کش��ور ما ص��ورت نگرفته یا حداق��ل من از آن
اطالع ندارم .اما واقعیت این اس��ت که کارشناس��ان
و تحلیلگ��ران اقتص��اد به فراخور بحث��ی که دنبال
میکنن��د به یکی از مراجع رج��وع میکنند .با این
حال ،به ش��کل سنتی پژوهش��گران به دلیل اینکه
به دنبال یک تحلیل تاریخی هس��تند و س��ریهای
زمانی و آماری هر مرجع برای آنها مهم است ،بانک
مرکزی را مرج��ع قابل دفاعتری میدانند و از ارقام
اعالم ش��ده از سوی آن توجه بیشتری داشتند .این
امر تا جایی اس��ت که حتی در الگوهای مدلسازی
ک��ه گاه س��ازمان برنام��ه و بودجه ی��ا وزارت امور
اقتص��ادی و دارایی طراحی میکنن��د هم اغلب به
ارقام بانک مرکزی اشاره میشود.
در ای��ن میان من همچنان فکر میکنم اینکه هر
کارش��ناس کدام مرجع را تشخیص میدهد تا حد

زیادی سلیقهای است.
 یکسری وقایع سبب میشود به شایعات
دامن زده شود .مثال اعالم نکردن نرخ تورم از
سوی بانک مرکزی به شائبهها دامن زده است.
این تصمیم را کدام نهاد گرفته است؟
این مصوبه را پیش از این شورایعالی آمار کشور
به تصویب رسانده است .این شورا با استناد به احکام
دائمی قانون برنامه شش��م توس��عه ،مرجع رسمی
اعالم آمار در کش��ور را مرکز آمار ایران دانسته و به
همین دلیل در این شورا با استناد به این بند قانونی،
از بانک مرکزی خواستند از انتشار رسمی آمار تورم
خ��ودداری کند .فکر میکن��م از پاییز  ۹۷نیز بانک
مرک��زی به این تصمیم گردن نهاد و دیگر نرخ تورم
را هم اعالم نکرد .با این حال ،محاسبات الزم انجام
میشود و در فضای غیررسمی ارقام محاسبهشده از
سوی بانک مرکزی مطرح میشوند .در این مورد هم
میتوانیم ببینیم فاصله  ۱۰درصدی میان نرخ تورم
دو مرجع وج��ود دارد به نحوی که بانک مرکزی از
ابتدای امسال نرخ تورم کشور را بیش از  ۵۰درصد
میداند.
در بح��ث تورم اما توجه به بانک مرکزی بیش��تر
است زیرا سری زمانی قیمتی این نهاد از سال ۱۳۱۵
آغاز میشود و این فرصت را برای پژوهشگران ایجاد
میکن��د که بتوانند یک س��ری زمانی  ۸۵س��اله را
برای تحلیل و مطالعه خود داش��ته باشند که امکان
فوقالعاده جذابی اس��ت .در مقاب��ل ،مرکز آمار هم
ت�لاش کرده ت��ا دقت آماری خود را بیش��تر کند و
همزمان سری زمانی آماری خود را گسترش دهد.
 ویژگی مرجع رس�می اعلام آمار چه باید
باشد؟
مسئله اصلی همین اس��ت؛ یعنی از نظر تحلیلی
فرقی ن��دارد کدام نهاد آماره��ا را اعالم میکند اما
از مرجع رس��می اعالم آمار انتظار م��یرود قبل از
هر چیز بتواند راهبری نظام آماری کشور را برعهده
بگی��رد .برای این مهم گاهی الزم اس��ت یک مرجع
رس��می به تحلیل و نقد ارقام ارائهش��ده از س��وی
مراجع یا س��ازمانهای دیگر بپ��ردازد .اینکه مرکز
آم��ار باید مرجع رس��می اعالم آمار باش��د در جای
خود میتواند مورد بحث قرار گیرد اما مس��ئله این
اس��ت که مرکز آمار تمایزات آمارهای خود را نشان
نمیدهد و همچنین آمارهای ارائهش��ده از س��وی
سازمانهای دولتی دیگر را تحلیل نمیکند.
 مش�کل تنه�ا ب�ه رش�د اقتص�ادی ختم
میشود؟
نه صرف��ا ،به رش��د اقتصادی منتهی نمیش��ود.
دستکم اگر این سطح از اختالفات در یک شاخص
بود ،میش��د راحتتر یا با تس��امح بیش��تری با این
مس��ئله برخورد کرد .اما متاسفانه در تمام بخشها
با این شکاف آماری مواجه هستیم .مثال برای اینکه
بتوانید بهدرس��تی به تراز تجاری کش��ور هم دست
پیدا کنید ،دچار مش��کلی مش��ابه خواهی شد زیرا
ه��م مرکز آم��ار و هم بانک مرکزی ب��رای ارائه این
آمار اقدام میکنند و خودبهخود با ش��کافی بزرگ و
عجیب مواجه میش��ویم که هر سیاستگذاری را با
مشکل مواجه میکند.
آنطور ک��ه مرکز آمار ایران گزارش داده ،در بهار
امسال واردات کشور نسبت به مدت مشابه و به نرخ
ثابتافزونبر ۸۰درصد کاهش یافته است .پرداختن
به این کاهش خود یک مسئله جدی است زیرا از هر
نظر که بنگریم چنین چیزی ناممکن است .اگر بهار
سال گذشته را درنظر بگیرید ،یادتان خواهد آمد که
واردات کشور در فصل نخست سال  ۹۹چه کاهش
چش��مگیری را تجربه کرد .این کاهش ناشی از آن
بود که تقریبا تمام مرزهای زمینی ،دریایی و هوایی
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بهعن��وان فعال بخش خصوصی ،مس��ئلهای ک��ه همواره
ب��ه منزل��ه یک اص��ل پذیرفتهام ،مت��ن قانون اس��ت .متن
تفاهمنامهها یا بخش��نامهها هیچگاه به ان��دازه اعتبار قانون
صالحی��ت نداش��ته و س��ازمانهای دولتی نیز بای��د قانون
را بهعن��وان ی��ک اص��ل در تصمیمگیریهای خ��ود درنظر
بگیرند .طی چند س��ال اخیر سازمان حفاظت محیطزیست
تفاهمنامهه��ای متعددی با نهاده��ای دولتی متولی بخش
معدن از جمله س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت و ایمیدرو
به امضا رس��انده که همه بر پایه غرب��ال فعالیتهای زیانبار
معدن��ی به منابع طبیعی اس��ت .به عبارت دیگر ،براس��اس
این تفاهمنامهها ،فعالیت معادن در صورتی که آس��یبهای
زیس��تمحیطی در پ��ی داش��ته باش��د ،متوقف میش��ود.
عام�لان تدوین ای��ن تفاهمنامهها ،آنها را زمینهس��از ایجاد
س��از کاری مناس��ب برای س��ازگاری فعالیتهای معدنی با
مالحظات ،استانداردها و ضوابط زیستمحیطی میدانند .اما
واقعیتی که همواره از س��وی فعاالن معدنی مطرح میشود،
ن حفاظت محیطزیست
مانعتراش��یهای گاه بیدلیل سازما 
برای فعالیت معادن اس��ت که در سالهای اخیر کار را بیش
از پیش برای معدنکاران دش��وار کرده است .در بحث رابطه
معدنکاری و حراست از منابع طبیعی ،برمبنای قانون وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باید برای ش��روع هر فعالیت معدنی
توس��ط معدنکاران ،ابتدا اس��تعالمهای الزم از سازمانهای
حفاظت محیطزیست ،جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،وزارت
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیروی انتظامی
اخذ ش��ود .اگر در زمان مقرر سازمانهای نامبرده جواب این
اس��تعالم یا ممانعت خود را اع�لام نکردند ،به حکم موافقت
تلقی میشود .اما امروزه شاهد هستیم جهتگیری سازمان
حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی ،منجر به ممانعتهای
متعدد بر س��ر فعالیتهای معدنی ش��ده که به معنای اطاله
زمان تولید اس��ت .در سالهای اخیر توجه به حل مشکالت
اقتصادی بیشتر شده و امسال بهعنوان «تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها» از سوی رهبر معظم انقالب نام گرفته است.
اما مانعتراشیهای گاه بیدلیل و متعدد سازمانهای مرتبط
با حفاظت محیط زیست ،خالف این شعار و به نوعی تخلف
از سخن رهبری است.
همیشه موضعگیریهای مرتبط با حراست از محیطزیست
داش��تهام و قص��د دفاع از معادن و صنای��ع معدنی ندارم اما
متاسفانه واقعیت این است که سازمان حفاظت محیطزیست
با جهتگیریهای خود در حال ظلم کردن به معدنکار است.
مدافعان محیطزیس��ت همواره اصرار ب��ر رعایت پروتکلها
دارند اما کدام پروتکلها؟ س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
ل و دس��تورالعمل برای
حتی ی��ک صفحه بهعن��وان پروتک 
معدن��کاری تدوین نکرد ه اس��ت .از ای��ن رو ،میتوان گفت
سازمان حفاظت محیطزیس��ت و مدافعان حراست از منابع
طبیع��ی ،مبن��ای اعتراضات خود را ب��ر مخالفت معدنکاری
گذاش��ت ه و هیچ راهکاری برای معدنکاری ارائه ندادهاند .باید
توجه کرد که در س��ایر کش��ورها از جمله اس��ترالیا ،کانادا،
چین و روس��یه چطور با کمترین آس��یب به محیطزیس��ت
مش��غول معدنکاری هستند .س��الهای قبل قانونی تدوین
ش��د به نام ضوابط زیس��تمحیطی فعالیتهای معدنی ،که
نقایص متعددی هم داشت اما معدنکاران با وجود مشکالت
ف��راوان آن را پذیرفتن��د .س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
ضوابط و دس��تورالعمل مش��خصی تدوین نکرده که تکلیف
فعاالن معدنی را روش��ن کند .در بسیاری از موارد مدافعان
محیطزیست و منابع طبیعی اعتقاد دارند فعالیت اکتشافی
نباید صورت گیرد .امکان ندارد فعالیت معدنی بدون اقدامات
اکتشافی انجام ش��ود و این از همان جهتگیریهای منفی
بیدلیل فعاالن این حوزه نسبت به معدنکاری است.
در وهله نخست باید سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
و سازمن حفاظت محیطزیس��ت ،ضوابط و مقرراتی را برای
معدن��کاری تدوی��ن کنن��د .صحبتهای فع��االن معدنی از
کمکاری متولیان سازمانهای مرتبط با محیطزیست ممکن
اس��ت برای آنها ناراحتکننده باش��د و حت��ی این گالیهها
را س��یاهنمایی بخوانند اما این یک واقعیت اس��ت .س��ازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت پ��س از تهیه ضواب��ط معدنکاری،
بای��د به نظارت اج��رای آن پرداخت��ه و در پایان معدنکاری
به بس��تن معادن و احی��ای آنها به طبیعت اق��دام کند .اما
متاس��فانه تاکنون هیچ معدنی پس از پایان کار احیا نش��ده
ن جنگلها و محیطزیست
و این اقدام وظیفه قانونی س��ازما 
اس��ت که از آن س��ر باززدهاند .در عوض تنه��ا به خصومت
و دش��منی با فعالیتهای معدنی پرداخت ه و در این ش��رایط
حتی شاید بتوان آنها را متهم به نداشتن عالقه برای توسعه
معدن و صنایع معدنی کش��ور کرد .کش��ور ما پر از قانون و
آییننامه اجرایی است و درباره عملکرد محیطزیست و منابع
طبیع��ی در زمینه فعالیتهای معدنی ،نیازی به بخش��نامه
یا تفاهمنام��ه نداریم .از این رو ،مهمترین خواس��ته فعاالن
معدنی ،اجرای صریح متن قانون و خاتمه دادن به این موانع
دردسرساز است.
ضرورت صیانت از تنها زمینی که در اختیار داریم ،بر هیچ
کس پوش��یده نیست و تمامی اقش��ار مختلف جامعه اعم از
صنعتگران و معدنکاران باید در جهت آسیبرسانی حداقلی
به محیطزیست کوشا باشند .اما از سوی دیگر ،نباید از بهانه
حراست محیطزیس��ت برای مانعتراشیهای غیرکارشناسی
اس��تفاده ک��رد .امیدواریم در آینده ش��اهد رف��ع اینگونه
چالشها باشیم.

:

آم��ار دقیق و علمی نیاز هر برنامهریزی اقتصادی اس��ت ،به همین
دلیل علم آمار ش��کل گرفت تا سیاس��تگذاران ب��ه فهم مادیتر از
مس��ائل دس��ت یابند و ب��رای برنامهریزی اقتصادی امکان بررس��ی
پارامترهای عددی وجود داشته باشد
ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر مسدود شده
بود و ایران اگر هم میخواست نمیتوانست واردات
چندان��ی انجام دهد .حال در آمارهای امس��ال ادعا
میشود در بهار امس��ال واردات کشور به اندازه ۲۰
درصد بهار  ۹۹بوده اس��ت .این در حالی اس��ت که
اگر این آمار را درست بدانیم باید ادعا کنیم واردات
اقتص��اد ایران بس��یار اندک و حتی ب��ه کمتر از ۵
میلیارد دالر در سال رسیده است.
حال اگ��ر آماره��ای مراجع دیگر چ��ون گمرک
جمه��وری اس�لامی را مدنظر قرار دهی��م ،متوجه
خواهیم ش��د این کاهش ۸۰درصدی نهتنها صحت
ندارند بلکه در عمل واردات نس��بت به سال گذشته
از افزایش نس��بی هم برخوردار بوده اس��ت .در این
مواقع دیگر توجه ب��ه آمارها نتیجهای جز گمراهی
در پی نخواهد داشت و به همین دلیل حتی توصیه
میشود به آمارهایی از این دست توجه نشود چراکه
نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.
 این ش�کاف آماری چه پیامدهایی داشته
است؟
هنگامی که در مقام پژوهشگر یا منتقد به مسائل
مینگرید تنها دچار س��ردرگمی میش��وید؛ یعنی
آمارها نهتنها واقعیتی از اقتصاد کش��ور و روندهای
درون آن را نش��ان نمیدهد بلکه خدش��های هم بر
واقعیات وارد میکند و در عمل اجازه دس��ت یافتن
به ارقام درس��ت را نمیدهد .این وقتی به اختالفات
فاحش منجر میش��ود در نهایت به ابهام بیش��تر و
حتی انتظارهای تورمی در کشور و در میان فعاالن
اقتصاد خواهد انجامید و همزمان س��رمایهگذاریها
در کش��ور را کاه��ش میدهد یا به آین��ده موکول
میکند.
 با وج�ود اینکه برای برخی ش�اخصها دو
مرجع اعالم رس�می آمار هس�ت ،برای برخی
ش�اخصها هیچ متولی مش�خصی نیست .این
چالشها نظام آماری کش�ور را به کدام سمت
برده است؟
واقعیت این است که امروز همه تقریبا پذیرفتهاند
نظام مرجع آمارهای رسمی در ایران مشکالت جدی
دارد و باید متحول شود وگرنه با فرض ادامه شرایط
فعلی ،اعالم آمار کمک چندانی در پیشبینیپذیرتر
کردن اقتصاد کشور نخواهد کرد.
در زمین��ه آمار هم نکته درس��تی را بیان کردید؛
واقعیت این اس��ت که ما امکان دسترسی به برخی
شاخصهای مهم و تعیینکننده را در کشور نداریم.
مثال مشخص نیست کدام مرجع باید خط فقر را در
کش��ور اعالم و آن را محاس��به کند .به همین دلیل
سالهاست مراجع رسمی از اعالم هر آماری در این
باره خودداری میکنند ،یا اینکه در بررس��ی س��هم
مالیات از کل تولید ناخالص داخلی کشور ،مشکالت
فراوانی وجود دارد .این ش��اخص در همه کشورهای
جه��ان ،اعم از توس��عهیافته ی��ا در حال توس��عه،
شاخصی مهم است که میتواند سیاستگذاران را به
سمت اجرای سیاس��تهای درست هدایت کند .اما
این ش��اخص در ایران دچار همان مشکلی شده که
ش��اخصهایی چون تورم یا رشد اقتصادی شدهاند.
دو مرجع اعالم رسمی آمار و اختالفات آماری میان
آنها س��بب ش��ده با توجه به اینکه ک��دام مرجع را
م�لاک قرار میدهیم ،اعداد متفاوتی حاصلش��ود.
برای مثال ،اگر آمارهای بانک مرکزی را مدنظر قرار
دهی��م معادل  ۲۰درصد تولی��د ناخالص داخلی در
ایران به ش��کل مالیات پرداخت میش��ود .این رقم
حتی از ش��اخص برخی کش��ورهای توسعهیافته در
جهان هم بیشتر است و چنانچه صحت داشته باشد
باید از میزان مالیات در کشور بکاهیم.
در مقابل ،اگر براساس آمارهای اعالمشده از سوی

مرکز آمار ایران محاس��ب ه کنیم به عددی در حدود
 ۱۰درصد خواهیم رس��ید .چنانچه این رقم مالک
باش��د ،باید سیاس��تگذار هم چتر مالیاتی خود را
گس��تردهتر و هم از فرار مالیاتی بیش��تر در کش��ور
جلوگیری کند .همانطور که مش��اهده میشود ،از
یک شاخص دو نتیجه کامال متضاد بهدست میآید
که هر کدام پیامدها و امتیازاتی برای کشور مجری
دارد .اما وقتی مش��خص نیست مشکل کدام است،
طبعا در یافتن راهحل هم سیاس��تگذاران ش��انس
چندانی برای موفقیت نخواهند داشت.
 برای اصلاح نظ�ام آماری در کش�ور چه
سیاستهایی را باید در پیش گرفت؟
واقعیت این اس��ت که اصالح��ات در نظام آماری
کش��ور باید زیربنایی و پایهای باش��د تا آن را کامال
متحول کند زیرا سیاستگذاری در شرایط امروزی
کش��ور تقریبا ناممکن شده و همانطور که در ابتدا
هم گفتم دس��تیابی به آمارهای مدون و دقیق نیاز
اصلی هر اصالحاتی در نظام اقتصادی کش��ور است.
من فکر میکنم اکنون چنان مش��کالت این بخش
روی هم انباش��ته ش��ده که چون سالهای گذشته
کار با چند دس��تورالعملل و چند تغییر آییننامهای
راه نخواهد افتاد و باید به مس��ئله به شکل ریشهای
نگاه ش��ود .س��اختار فعلی اعالم آمار در کش��ور نه
توانایی کافی دارد و نه در س��طح و اندازه اقتصادی
چون ایران اس��ت .ما باید تمام تالش خود را بر این
بگذاریم که آمارهای حاصل از اقتصاد کش��ور کامال
دقیق و مدون باش��ند .در اینج��ا به هیچ وجه نباید
جهتگیریهای سیاسی یا جناحبندی را عمده کرد
زیرا مسئله کار علمی واقعی است.
نبای��د فرام��وش کنیم کش��ور م��ا در بخشهای
مختلف ارائه آمار مش��کل دارد .برای نمونه ،به هیچ
وجه آمارهای مناسبی در حوزههای زیستمحیطی
مثال درب��اره آلودگیها و میزان آب کش��ور نداریم.
حال تصور کنید امسال باید برنامه هفتم توسعه هم
آماده و برای تصویب روانه مجلس شود ،در شرایطی
که مراج��ع اصلی اعالم آمار هیچ تصویر روش��ن و
مش��خصی از رش��د اقتصادی بهار امس��ال ندارند.
طبیعی است نباید به برنامهریزان و سیاستگذاران
خرده بگیریم زیرا وقتی ابزار ش��ناخت دچار مشکل
اس��ت نمیتوانی��م انتظ��ار داش��ته باش��یم تجویز
بهدرستی صورت بگیرد.
در اینجا به دوگانه بودن نظام اعالم آمار در کشور
اش��اره کردم اما نباید فراموش کنیم در بخشهایی
ک��ه تنها یک مرکز به اعالم آم��ار اقدام میکند هم
ش��رایط مناس��بی نداریم .برای مثال ،به ش��اخص
خط فقر و مباح��ث رفاه اجتماع��ی مراجعه کنید.
معاونته��ای وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی
متولی محاس��به و اعالم آمار این بخش هستند اما
حداقل آمارهای ممکن را منتش��ر میکنند .به زبان
س��ادهتر ،در بخشهایی که آمار منتش��ر میشوند
چنان شکاف آماری بزرگی وجود دارد که پژوهشگر
نمیداند کدام را مبنا قرار دهد و در بخشهایی که
یک مرج��ع وظیفه اعالم آمار را هم دارد یا از اعالم
آن خ��ودداری میکند یا ارقام��ی را اعالم میکنند
که باورپذیر نیس��ت .به طور مث��ال ،به نرخ بیکاری
توجه کنید که مرکز آمار ای��ران خود بهتنهایی آن
را محاسبه و منتش��ر میکند .این آمار و تکرقمی
ش��دن نرخ بیکاری در کش��ور آن ه��م همزمان با
ش��یوع کرونا را چه کس��ی میتواند باور کند؟ واقعا
هم توجه به این آمار میتواند برای سیاس��تگذاران
حتی موجب گمراهی شود .با همه این اشکاالت باید
امیدوار باشیم اصالحات در نظام آماری کشور هرچه
سریعتر آغاز ش��ود که پیش از برنامه هفتم بتوانیم
ش بیشتری را هم فراهم کنیم.
ی و سنج 
امکان ارزیاب 

