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  مركز آمار ايران

 آن بـا    ي  بررسي اجمالي آمارهاي بازرگاني خارجي ايران در سـاليان گذشـته و مقايـسه              .چكيده
ي اين آمارهـا اسـت كـه از آن             وجود مشكالتي در زمينه    المللي، نشانگر   استانداردهاي موجود بين  

موقع   ناقص در بخش آمار سازمان ملل، تقاضاي مكرر آن سازمان در تأمين به             هاي  جمله گزارش 
هـاي   المللـي، خـأل   آمارهاي بازرگاني خارجي، عدم تطابق كامل اين آمارها با اسـتانداردهاي بـين    

هـاي    بنـدي    آمارهـاي بازرگـاني در قالـب طبقـه         ي  ئـه هاي زماني آمارها، عدم ارا      موجود در سري  
باشد كه منجر به مخدوش شدن اعتبار آماري كشور از يك سو و عـدم    مي …استاندارد متنوع و    

شده از سوي ديگر  اقتصادي ي المللي در زمينه ي بين ارزيابي دقيق جايگاه واقعي كشور در عرصه     
  .است

هماهنگي در آمارهـاي بازرگـاني خـارجي كـشور و            اين مقاله، بررسي علل نا     ي  هدف از ارائه  
. باشـد   آوري اطالعـات مـي      المللي جمع   هاي بين   يافتن نقاط قوت و ضعف آن با توجه به استاندارد         

المللي مرجع مرتبط با موضوع، معرفي شده و          هاي بين   هاي سازمان   براي رسيدن به هدف، توصيه    
در مقايسه با اين استانداردها مورد تحليل قرار         و وضعيت كشور ايران نيز       گرفتهمورد بررسي قرار    

هايي براي رفع اين موانـع        عنوان روش  ها به   كارهاي مقابله با اين ناهماهنگي     در انتها راه  . گيرد  مي
  .شود پيشنهاد مي
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  مقدمه-1

 رشـد اقتـصادي در هـر كـشوري اسـت كـه در رونـد                 ي  تجارت خـارجي، موتـور محركـه      
با نگاهي بـه وضـعيت      . سزايي دارد    تأثيـر مستقيم و نقش به     گذاري و ايجاد اشتغال     سرمايه

يـابيم كـه نـسبت ارزش مبـادالت تجـاري در       المللي در مي آمارهاي موجود در تجارت بين 
هاي   جهان در سال GDP (Gross Domestic Product)المللي به كل ارزش سطح بين

  .وع است رسد كه خود بيانگر اهميت اين موض  درصد مي40اخير به حدود 
هاي اقتـصادي   ترين مؤلفه ارزش و حجم مبادالت بازرگاني خارجي در هر كشور از مهم         

هـايي مـشخص و      گيري اين ارقام بايـد از روش         به همين دليل در اندازه     .آيد  به حساب مي  
داشـته   المللـي را    استاندارد پيروي نمود تا اطالعات حاصل قابليت مقايـسه در سـطح بـين             

اند تا ضمن     المللي متعددي مأموريت يافته    هاي بين  سسات و سازمان  ؤاس م اين اس  بر. باشند
هاي معينـي بـراي بهبـود ايـن          هاي استاندارد، روش   بندي  تعاريف و مفاهيم و طبقه     ي  ارائه

المللـي يـا     آمارهـاي تجـارت بـين     . استانداردها توسعه داده و در اختيار كشورها قرار دهنـد         
هـا و     سازمان ملل متحد و ساير سازمان      ي كميسيون آمار    هبازرگاني خارجي، مورد توجه ويژ    

المللي پول، سازمان تجارت جهاني،      المللي از جمله بانك جهاني، صندوق بين       سسات بين ؤم
بخـش آمـار سـازمان ملـل متحـد كـه زيـر نظـر                .  قرار دارد  …سازمان جهاني گمرك و     

اي مربوط بـه تجـارت كاالهـا در         ه  كميسيون آمار قرار دارد، با ايجاد پايگاه اطالعاتي داده        
ي تعـاريف،   آخـرين اطالعـات موجـود دربـاره      (Commodity Trade)المللـي  سطح بين

ها را ارائه و نهايتاً آمارهـاي كـشورها را در قالـب               بندي و استانداردها و روش      مفاهيم، طبقه 
  .كند رساني مي اين پايگاه اطالع

 آن بـا    ي  در ساليان گذشـته و مقايـسه      بررسي اجمالي آمارهاي بازرگاني خارجي كشور       
 هـاي  گـزارش .  اسـت    نشانگر وجود مشكالتي در اين زمينه       المللي  استانداردهاي موجود بين  

موقـع آمارهـاي     ناقص در بخش آمار سازمان ملل، تقاضاي مكرر آن سازمان در تأمين بـه             
هاي موجـود  ي، خألالملل  بازرگاني خارجي، عدم تطابق كامل اين آمارها با استانداردهاي بين         

هـاي   بنـدي    آمارهـاي بازرگـاني در قالـب طبقـه         ي  هاي زماني آمارها، عـدم ارائـه       در سري 
 استاندارد متنوع، عدم پوشش كامل آمارهاي صادرات و واردات كشور، استفاده از تعاريف و

هـاي    مفاهيم متنوع و غير استاندارد، حجم باالي قاچـاق كـاال در كـشور، اسـتفاده از نـرخ                  
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 از جملـه  …هـاي تخمـين ارزش تجـارت خـدمات و            گون ارز، نامشخص بودن روش    گونا
  .آيند موارد مهم اين مشكالت به حساب مي

 آن بـه    يدليل ساختار اقتصادي كشور و اتكا      جا كه به   عالوه بر تمامي موارد فوق، از آن      
هـا   آنهاي    وردهاهاي نفتي، بخش مهمي از صادرات ايران را صادرات نفت و گاز و فر             درامد

اي در كشور براي توليد آمارهاي بازرگاني خارجي در قالب            بندي ويژه    طبقه ،دهد  تشكيل مي 
ـ             پوشـاني در   دليـل وجـود هـم     هصادرات و واردات نفتي و غيرنفتي به وجود آمده است كه ب

هـا در     هاي مربوط به مواد معدني از جمله وزارت نفت منجر به بروز برخي مغـايرت                گزارش
 آمارهـاي تجـارت خـدمات نيـز متـولي           ي  همچنـين در زمينـه    . شـود   رها مي بندي آما   جمع

هـاي  براوردهـا و      گونه آمارهـا مبتنـي بـر داده        مشخصي در كشور وجود ندارد و عموماً اين       
 آمـار و ارقـام   ي  مهـم همـاهنگي در ارائـه     ي   لذا مـسئله   .باشد  كارشناسي بانك مركزي مي   

  .ا حد زيادي مورد غفلت قرار گرفته استصادرات و واردات كاالها و خدمات در كشور ت
ها، آمارهـاي ارائـه شـده بـه           ها در توليد و انتشار داده        وجود اين ناهماهنگي   ي  در نتيجه 

هاي فراوانـي نيـز    هنگام نبوده و عالوه بر آن مغايرت      هالمللي ب   هاي بين   مؤسسات و سازمان  
كشور از يك سو و عـدم       خورد كه منجر به مخدوش شدن اعتبار آماري           در آن به چشم مي    

از   مبـادالت تجـاري    ي  المللي در زمينـه     ي بين   ارزيابي دقيق جايگاه واقعي كشور در عرصه      
  ].1[  شده استسوي ديگر

 ها و استانداردهاي مورد استفاده بندي طبقه تعاريف و مفاهيم، -2

   صادرات-1-2
 بـه كـشورهاي      خارجي كاالها و خدمات يك كشور      ي  توان فروش يا عرضه     صادرات را مي  

  .ديگر پس از انجام تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات دانست
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   واردات-2-2
ال و خدمات توسط واحـدهاي      ا تهاتري و يا اهداي ك     ي  ت عبارت است از خريد، معامله     اوارد

خدمات يك كشور    و توان خريد كاالها     همچنين واردات را مي    .غيرمقيم به واحدهاي مقيم   
  .رعايت ساير مقررات دانست پس از انجام تشريفات گمركي واز كشورهاي ديگر 

   مناطق آزاد-3-2
 آزاد طبق پيمان كيوتو به معناي بخشي از يك كشور است كه هر كااليي               ي  عبارت منطقه 

آيد و مشمول قوانين واردات       ي گمركي به حساب مي      ي خارج از محدوده     در آن در محدوده   
اي معمـول گمركـي در آن محـدوده بـه عمـل             هـ   و حقوق و عوارض آن نيست و كنتـرل        

  .آيد نمي

  ها بندي طبقه -4-2
 اين   ي  المللي تجارت و قابليت مقايسه      سازي توليد آمارهاي بين     منظور هماهنگ  همچنين به 

شده توسط مراجع آمـاري      المللي تهيه   ها و استاندارهاي قابل قبول بين       بندي  آمارها، از طبقه  
  ند ازا ها عبارت ترين آن ه مهمشود ك المللي استفاده مي بين

  نظام هماهنگ توصيف و كدگذاري كاالها - 1
HS) :(Harmonized Commodity Description and Coding System  

ــه ــه  ايــن طبق ــر اســاس فهرســت موضــوعي تعرف ــدي ب  گمركــي شــوراي ي بن
 .هاي گمركي تكامل يافته است مكاريه

   هاي اقتصادي ليتالمللي تمامي رشته فعا بندي استاندارد بين طبقه - 2
(International Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities: ISIC) 

ISIC  هـدف  . هاي اقتصادي اسـت    بندي استاندارد براي رشته فعاليت       نوعي طبقه
طـوري كـه در       هاي فعاليتي است به     اي از رده     فراهم كردن مجموعه   ISICاصلي  
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دهنـد   صادي بتواننـد بـر اسـاس فعـاليتي كـه انجـام مـي       هـاي اقتـ    آن موجوديت 
 .بندي شوند طبقه

  CPC):(Central Product Classification  بندي محوري محصوالت طبقه - 3
CPC ي   فراهم آوردن چـارچوبي بـراي مقايـسه         است كه هدف آن    اي  بندي  طبقه 
  . دارد  سروكارها اييالمللي آمارهايي است كه با كاالها، خدمات و دار بين

  المللي بندي استاندارد تجارت بين طبقه - 4
 SITC):(Standard International Trade Classification  

 ماهيت  اند از  عبارتها و كاالها      بندي گروه    اصلي در طبقه   هاي  ، ويژگي SITC در  
هـاي بـازاري و      كاال و مواد به كار رفته در توليد، مراحل پردازش و توليد، فعاليـت             

  .ميت كاالها در شرايط تجارت جهاني، تغييرات فناوريمصرف توليد، اه
    اقتصاديي هاي عمده طبقه بندي بر حسب رده - 5

 BEC):(The Classification of Broad Economic Categories  
هـاي   عنـوان ابـزاري بـراي تبـديل داده         آن است كـه بـه      BECمنظور از طراحي    

هـاي مـصرف     ت بـه رده    گرفته شـده اسـ     SITCتجارت خارجي كه با استفاده از       
هـــــاي ملـــــي   نهـــــايي كـــــه در چـــــارچوب نظـــــام حـــــساب    

(System of National Accounts)دار است به خدمت گرفته شود ي معن.  

   استانداردها-5-2
المللـي كاالهـا و خـدمات، اسـتانداردهاي      در ارتباط با توليد و انتشار آمارهاي تجـارت بـين    

  .شود اره ميها اش آماري وجود دارد كه در اين جا به آن
  المللي كاالها و خدمات  استانداردهاي توليد آمارهاي تجارت بين - 1

 ي  هاي عمـده   المللي كاالها در قالب استاندارد      هاي بين  هاي جريان   آوري داده   جمع
  .پذيرد آماري زير صورت مي

  المللي تجارت كاال آمارهاي بين -آ
(International Merchandise Trade Statistic: IMTS)  

 المللي تجارت خدمات آمارهاي بين -ب
(Statistics of International Trade in Services: SITS) 
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  هاي ملي سيستم حساب -پ
)93-(System of National Accounts: SNA 

 ها تراز پرداخت -ت
)5- BOP:(Balance of Payments 

  دهي و انتشار استانداردهاي گزارش - 2
دهـي اطالعـات      ددي كه در راسـتاي گـزارش      اين بخش در ارتباط با مسائل متع      

  .دهد باشد، رهنمودهاي كلي ارائه مي ها مي ها و انتشارات آن داده
 ،المللـي كاالهـا ماننـد سـاير آمارهـاي اقتـصادي             انتشار آمارهاي تجارت بين   

ايـن  . ه نمايـد  بـراورد  كـاربر را     ي  ودمند خواهد بود كـه نيازهـاي جامعـه        زماني س 
هـاي مـورد     منـابع و روش ي سازي اطالعـات دربـاره   فبر شامل شفانيازهاي كار 

ــه. باشــد هــا مــي آوري داده اســتفاده در جمــع ــودن، همچنــين شــامل ب   موقــع ب
  هــــا مــــنظم بــــودن، قابــــل اعتمــــاد، دقيــــق و صــــحيح بــــودن داده

ــي ــد مـ ــ باشـ ــه بـ ــشار داده ه اكـ ــام انتـ ــور نظـ ــن منظـ ــومي يـ ــاي عمـ   هـ
) GDDS: (General Data Dissemination Standardsسـتانداردهاي  و ا

 :SDDS) (Special Data Dissemination Standards  انتشار آمـار ي ويژه
  .المللي پول تهيه شده است توسط صندوق بين

  يدآمارهاي بازرگاني خارجي در ايرانروش تول -3

    كاالها صادرات و واردات-1-3
 هايدرامـد يون   خود را مد   درامد ي  خيز است كه عمده    كه ايران كشوري نفت     توجه به اين   با

 اقتـصاد  از دير باز سهم صـادرات غيرنفتـي در كـل             ،ويژه صادرات نفت خام است     هنفت و ب  
 اسالميهاي پس از پيروزي انقالب       اي طي سال    اندك بوده است كه با رويكردهاي توسعه      

از سـوي   . ايـم   و با هدف خارج شدن از اقتصاد تك محصولي شاهد رشد محسوس آن بوده             
 بـا هاي متعـدد     اي بوده است كه در سال       رشد واردات كاال در كشور به گونه       به  روند رو  ديگر

 توليد آمارهاي بازرگاني خارجي در ايـران مبتنـي       .ايم  رقم منفي خالص صادرات مواجه بوده     
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هـاي    كه در آن با اسـتفاده از اسـناد گمركـي و سـاير دسـتگاه                به روش غير مستقيم است    
كـه در روش       در حـالي   .شود  آوري مي    مورد نياز جمع   هاي   داده ، تجارت خارجي  ي  كننده  ثبت

 كه در امر تجارت خارجي اشـتغال دارنـد بـا گـزارش           هايي  ها و كارگاه    مستقيم تمامي بنگاه  
گمـرك   .دهنـد   هاي مورد نياز را در اختيار مراكز ملي آمار قرار مـي             مستقيم و متناوب، داده   

ليد آمارهـاي بازرگـاني خـارجي بـر      ف به تو   موظّ موجودجمهوري اسالمي بر اساس قوانين      
آمارهاي مربوط بـه    .  تجاري داخلي در كشور است     قوانينالمللي و     اساس استانداردهاي بين  

ها مـواد سـوختي اسـت از         ترين آن   كه مهم  آنهاي    وردهاو فر مواد نفتي   صادرات و واردات    
واردات مواد نفتي   و  صادرات  آن بخش از     با   ارتباطالبته در   . شود  ارائه مي طريق وزارت نفت    

شود كه     توليد مي  گمرك آمارهايي نيز توسط     ،پذيرد  گمركي صورت مي  ي  كه از طريق مباد   
تـوان بـه     ها مـي    آن ي  وجود دارد كه از جمله     در اين خصوص     هايي مغايرتدر برخي موارد    

  .هاي گذشته اشاره نمود در سال) بنزين(آمار مربوط به واردات سوخت 

  خدماتصادرات و واردات  -2-3
 اهميـت  اين نكته حائز ، آمارهاي مربوط به صادرات و واردات خدمات در كشور     خصوص در

جـا كـه بانـك مركـزي          ليكن از آن   ، وجود ندارد  آمارها براي اين    يشخصماست كه متولي    
ايـن  باشد نـاگزير از توليـد         هاي كشور مي    تراز پرداخت  ي  ف به تهيه   اسالمي موظّ  جمهوري

 بـا   .پـذيرد   المللـي صـورت مـي       هاي بين    نيز بر اساس دستورالعمل    ضاًبعباشد كه     آمارها مي 
نداشته و يا   آمارها در كشور وجود     اين  آوري و توليد      شخص براي جمع  مهاي    روش حال اين
ـ  .ها در دسترس نيـست  كه در صورت وجود، اطالع دقيقي از آن    اين دليـل پيچيـده    ه البتـه ب

آوري آمـار در ايـن         جمـع  ،المللـي   هاي بين   نبودن موضوع و ورود نه چندان طوالني سازما       
باشد ن نميزمينه نيز كامالً شناخته شده و مدو.  

   آمار بازرگاني خارجي در ايراني هاي توليدكننده سازمان -4
  ند ازا باشند عبارت ي آمارهاي بازرگاني خارجي مي ي كه در ايران توليدكنندهيها سازمان
  گمرك جمهوري اسالمي ايران -1
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  زي جمهوري اسالمي ايرانبانك مرك -2
  وزارت نفت -3
  مركز آمار ايران -4

آوري آمـار نمـوده و در انتـشار           هاي مختلف اقـدام بـه جمـع         ها به روش    كه هر كدام از آن    
تـوان بـه      هـا مـي      آن ي  كننـد كـه از جملـه        بندي خاصي پيـروي مـي       اطالعات نيز از طبقه   

 و مركز آمار ايران  SITCبندي ، بانك مركزي از طبقهHSبندي   گمرك از طبقهي استفاده
وزارت نفـت نيـز آمـار صـادرات و          . اشاره كـرد  ها    آوري داده    براي جمع  ISICبندي    از طبقه 

بندي خاص منتـشر      هاي نفتي را بدون رعايت طبقه       واردات نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده      
  .نمايد مي

  المللي آماري هاي بين ي مؤسسات و سازمان توصيه -5
لمللي از جمله كميسيون آمار سازمان ملل متحد، بانك جهاني و صـندوق             ا  هاي بين   سازمان
ــين ــه اقــدامات خــود در زمينــه2000المللــي پــول از ســال  ب ــدوين اســتانداردها و ي  ب  ت
هاي آماري با هدف هماهنگ نمودن آمارهاي تجارت خارجي تمـامي كـشورها               بندي  طبقه

ي در توليـد آمارهـاي بازرگـاني         بـر آن، نكـات كليـدي و اساسـ           عـالوه . اند  شدت بخشيده 
شـود و     ها معموالً باعـث ايجـاد ناهمـاهنگي مـي          المللي وجود دارند كه عدم رعايت آن        بين

هـا كـه از مـتن         ايـن توصـيه   . سـازد   پذيري آمارها را دچـار خدشـه مـي          متعاقب آن مقايسه  
راهنماهاي موجود توسط بخش آمار سازمان ملل متحد استخراج شده است حـاوي نكـات               

ي ارزش صـادرات و واردات   هـا در محاسـبه      دليل نقش و اهميت آن     زشمندي است كه به   ار
ها معياري اسـت   عالوه بر آن اين توصيه   . اند  هاي ويژه مطرح شده     عنوان توصيه  كشورها، به 

كه بر اساس ميزان رعايت آن، كـشورهاي جهـان توسـط قـسمت بازرگـاني بخـش آمـار                    
  .ي اين بخش خواهد آمد  آن در ادامهي  كه نتيجهاند بندي شده سازمان ملل متحد رتبه

 آمارهـاي بازرگـاني خـارجي       ي  المللي كه براي تهيه      بين ي   توصيه 156 در اين مقاله، از   
 تطبيقي كشورها و بررسي وضـعيت    ي  اند با هدف ايجاد بستر الزم براي مطالعه         تدوين شده 

ها از    كه رعايت آن  ) استاندارد(ي     توصيه 52توليد آمارهاي بازرگاني خارجي در كشورمان به        
الزم . ، اشاره شده است   سوي بخش آمار سازمان ملل متحد نيز  مورد تأكيد واقع شده است            



 55  …بررسي علل ناهماهنگي در آمارهاي بازرگاني خارجي كشور و   

 ................................... 47-71، صص 1387 بهار و تابستان، 1 ي  ، شماره19سال مطالب آماري،   گزيده ....................................

براي هر  كه  اند و جواب صحيح       صورت پرسش مطرح شده    ها به   به ذكر است كه اين توصيه     
  .)1 پيوست ( نيست» بله « لزوماً در مقابل آن نوشته شده است پرسش

   تطبيقي توليد آمارهاي بازرگاني خارجي در كشورهاي  مقايسه-6

   تطبيقي كشورهاي  مقايسه-1-6
تواند مورد قضاوت قرار       زماني مي  ،وضعيت آمارهاي بازرگاني خارجي توليدشده در هر كشور       

به همين منظور بخـش     . المللي مورد نظر قرار گيرد      گيرد كه جايگاه آن كشور در سطح بين       
آمـار و   UNSD):(United Nation Statistical Division د آمار سـازمان ملـل متحـ   

در ايـن راسـتا،     . نمايـد   آوري مـي    هاي مختلف جمع    اطالعات كشورهاي مختلف را در سال     
المللـي را در پايگـاه اطالعـاتي خـود            قسمت بازرگاني اين بخش، اطالعات بازرگـاني بـين        

در . آيـد   ورها بـه شـمار مـي      ي كـش    نمايد كه يكي از منابع مهم جهت مقايسه         نگهداري مي 
 دارا  دليـل   بـه  Comtrade) (UN تطبيقي حاضر، پايگاه اطالعات تجارت كاالها        ي  مطالعه

تر كشورهاي جهان و نيز مورد اعتماد بودن مورد توجـه قـرار              بودن اطالعات جامع از بيش    
  .گرفته است

 صادرات و   پايگاه اطالعاتي آمارهاي تجارت كااليي سازمان ملل متحد شامل آمارهاي         
ق همان كشور دريافت شده اسـت        كشور يا منطقه است كه از منابع موثّ        200واردات حدود   

  . به بعد است1962هاي تجارت ساليانه از سال  و مربوط به داده
Comtrade       هـاي اطالعـاتي      تـرين پايگـاه     عنوان جـامع    با بيش از يك ميليارد داده به

هـا از طـرف منـابع         شود و هر زمان كه داده       ميروز   مطرح است كه اطالعات آن پيوسته به      
ها توسط ايـن بخـش     معتبر كشورها به بخش آمار سازمان ملل متحد ارسال شود، اين داده           

  .شود  اضافه ميComtradeاستاندارد شده و به پايگاه اطالعاتي 
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  تطبيقيي موضوعات كاربردي در مطالعه -2-6

  ها المللي در گزارش داده ينهاي ب بندي ميزان استفاده از طبقه -1-2-6

هاي مختلفي ارائه شوند تـا بتوانـد قابليـت            بندي  تواند در طبقه    آوري شده مي    هاي جمع   داده
هـاي    در گـزارش داده   . المللـي بـا سـاير كـشورها داشـته باشـند             مقايسه را در سـطح بـين      

Comtrade  تـوان    له مـي  المللي وجود دارد كه از آن جم        هاي استاندارد بين    بندي   انواع طبقه
 تعـداد كـشورهايي     1در جدول   .  اشاره كرد  BECهاي مختلف و       در نسخه  SITC  ،HSبه  

  .  ارائه شده است2004 و 2003هاي  كنند در سال ها استفاده مي بندي كه از اين طبقه

  

كننـده از    سـتفاده توان دريافت كه تعداد كشورهاي ا       مي 1با توجه به ارقام موجود در جدول        
تقريبـاً برابـر اسـت و ايـن     )  HS2002بـه غيـر از  (المللي در هر سـال   هاي بين بندي طبقه

بندي استاندارد مورد استفاده  تعداد كشورها بر حسب نوع طبقه-1جدول 
 2004 و 2003 هاي درسال

 بندي عنوان طبقه 2003 2004

126 150 SITC Rev3 

125 150 SITC Rev2 

126 151 SITC Rev1 

106 105 HS 2002 

123 144 HS 1996 

123 148 HS 1992 

124 150 BEC 
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هـاي موجـود مبـادرت بـه توليـد آمـار              بنـدي   نشانگر آن است كه كشورها در تمامي طبقه       
 آمـاده   2004البته در زمان انجام اين پژوهش اطالعات برخي كشورها در سـال             . نمايند  مي

شده را به اين بخش ارسـال    آمار توليد2004از جمله كشورهايي كه براي سال     . نبوده است 
  .توان به ايران اشاره نمود  مي،اند نكرده

هاي توليد آمارهاي بازرگاني خـارجي بـه تفكيـك            ميزان رعايت دستورالعمل   -2-2-6
   شده استانداردهاي تعريف

هاي خـود      داده 2003 در سال     بررسي اطالعات تمامي كشورهايي كه     ي   نتيجه 2در جدول   
از لحاظ رعايت استانداردهاي توليد آمـار ارائـه    اند را به بخش آمار سازمان ملل ارسال كرده  

مغـاير   «،  »  مطـابق اسـتاندارد    «در مورد هر استاندارد توليد آمار سـه حالـت           .  شده است 
كه چند درصد از    پردازد     آمده است و به بررسي اين مسئله مي        » نامشخص « و   » استاندارد

شده از طرف سازمان ملل اقدام به توليد آمار          كشورها در هر مورد مطابق با استاندارد تعريف       
اند و مغـاير      در ستون بعدي درصد كشورهايي كه استاندارد مزبور را رعايت نكرده          . اند  نموده

ايي را نشان    ستون آخر نيز درصد كشوره     اند آورده شده است و       توليد كرده  با آن آمار خود را    
، چنين بـر    2از جدول   . ها نامشخص است   دهد كه وضعيت رعايت استاندارد مزبور در آن         مي
شود و كشورها در گنجانـدن        تر كشورها رعايت مي    آيد كه بعضي از استانداردها در بيش        مي

 ي  توان به استانداردهاي شـماره      اين پيشنهادها  با مشكل مواجه نيستند كه از آن جمله مي           
 را  هـا    اشاره نمود، ولي در بعضي از استانداردها درصد پـاييني از كـشورها آن              45 و   37،  36

  . از آن جمله است47 و 35، 34 ي اند كه استانداردهاي شماره رعايت نموده

هاي توليد آمارهـاي بازرگـاني خـارجي در برخـي              ميزان رعايت دستورالعمل   -3-2-6
  كشورها

يـزان رعايـت اسـتانداردهاي ارائـه شـده از طـرف             كشورهاي مختلف از نظر م     3در جدول   
به هـر ميـزان كـه ايـن اسـتانداردها از      . اند ديگر مورد مقايسه قرار گرفتهيكسازمان ملل با    

ايـن  . شـده بـاالتر اسـت    تر رعايت شده باشد، كيفيـت آمارهـاي توليـد         طرف كشورها بيش  
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شـده از    مارهاي توليد درصدها در كشورهاي مختلف متفاوت است و بيانگر كيفيت متفاوت آ          
  .باشد طرف كشورها مي

  

  2003د رعايت استانداردها در توليد آمارهاي تجارت خارجي توسط كشورها در سال درص-2جدول 
 ي شماره

  استاندارد
 مطابق

  استاندارد
 مغاير

 ي شماره    نامشخص  استاندارد
  استاندارد

  مطابق
  استاندارد

 مغاير
  نامشخص  استاندارد

1 7/77 6/17 7/4  27 3/63 7/27 8/8 
2 7/79 9/14 4/5  28 6/44 9/45 5/9 
3 50 6/42 4/7  29 5/61 4/30 1/8 
4 3/74 9/18 8/6  30 9/70 8/10 3/18 
5 7/75 9/20 4/3  31 8/56 5/38 7/4 
6 73 9/20 1/6  32 25 4/28 6/46 
7 7/52 8/37 5/9  33 7/27 25 3/47 
8 7/27 1/58 2/14  34 6/23 4/24 52 
9 27 1/54 9/18  35 23 6/36 4/53 
10 1/29 52 9/18  36 5/90 1/6 4/3 
11 4/49 2/43 4/7  37 6/94 2 4/3 
12 5/38 4/51 1/10  38 8/29 5/65 7/4 
13 7/50 8/35 5/13  39 7/81 9/14 4/3 
14 8/33 6/48 6/17  40 50 6/44 4/5 
15 4/84 8/8 8/6  41 9/87 4/7 7/4 
16 2/62 7/29 1/8  42 77 3/18 7/4 
17 1/83 1/10 8/6  43 9/64 4/30 7/4 
18 4/57 5/36 1/6  44 3/72 8/8 9/18 
19 5/63 4/32 1/4  45 9/93 7/2 4/3 
20 5/36 4/53 1/10  46 9/45 48 1/6 
21 4/78 5/15 1/6  47 3/20 7/56 23 
22 4/78 5/13 1/8  48 7/75 5/15 8/8 
23 8/85 1/8 1/6  49 7/52 7/25 6/21 
24 3/70 9/20 8/8  50 7/79 1/2 2/18 
25 5/59 7/25 8/14  51 7/52 4/28 9/18 
26 5/59 25 5/15  52 9/70 8/10 3/18 
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هـاي     درصـد از مـوارد مطـابق بـا توصـيه           1/48در ايران آمارهاي تجارت خـارجي در        
االت پيشنهادهاي توليد آمار رعايت نـشده       ؤ درصد از س   5/38شود و در      المللي توليد مي    بين
 3در جـدول    . يوه توليد آمـار گـزارش نـشده اسـت         ها نيز ش     درصد از توصيه   4/13در  . است

اند كـه بـر       هاي توليد شده مورد بررسي قرار گرفته        يكصد كشور جهان از لحاظ كيفيت داده      
با نگاهي به كـشورها بـه ايـن نتيجـه           . اند  اساس ميزان رعايت اين استانداردها مرتب شده      

در ر ايران نسبت به جهـان       شده د  توان رسيد كه كيفيت اطالعات بازرگاني خارجي توليد         مي
طوري كه در مقايـسه بـا يكـصد كـشور مـورد مطالعـه، كيفيـت                  هقرار دارد ب  سطح پاييني   

  .  هشتاد و پنجم قرار داردي  در ايران در رده شده آمارهاي بازرگاني خارجي توليد
ترين مطابقت را با استانداردهاي      ي كشور ليتواني بيش     شده در اين جدول آمارهاي توليد    

تـر   توان دريافت اين است كـه بـيش         اي كه از اين جدول مي       نكته. باشد  شده دارا مي   وصيهت
خـصوص كـشورهاي اروپـايي درصـد بـااليي از            يافتـه و پيـشرفته و بـه        كشورهاي توسعه 
هـا در سـطح       آن ي  شـده  اند و كيفيت آمارهاي توليد      المللي را رعايت نموده     پيشنهادهاي بين 
  .بااليي قرار دارد

تـرين مطابقـت را بـا        كنـگ بـيش     ن كشورهاي آسيايي آمارهـاي كـشور هنـگ        در ميا 
المللـي را در      هاي بين   برزيل نيز باالترين درصد مطابقت با توصيه      . باشد  استانداردها دارا مي  
 آفريقا نيز اين عنوان     ي   آمريكا به خود اختصاص داده است و در قاره         ي  بين كشورهاي قاره  

شـده   راليا نيز جزء چند كشور اول در كيفيـت اطالعـات توليـد            است. به كشور كنيا تعلق دارد    
رساند كه بايد براي باال بـردن سـطح           به هر حال تمامي اطالعات اين نكته را مي        . باشد  مي

المللـي در توليـد آمارهـاي تجـارت خـارجي       هاي بـين  آمارهاي توليد شده در ايران، توصيه   
  .تر مورد توجه قرار گيرد بيش
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 )درصد( 2003كيفيت آمارهاي تجارت خارجي كشورهاي مختلف بر حسب رعايت استانداردها در سال  -3جدول 
  ي شماره
 رديف

 كشور
  مطابق

 استاندارد
  مغاير

 استاندارد
 نامشخص

  ي شماره  
 رديف

 كشور
  مطابق

 استاندارد
  مغاير

 استاندارد
 نامشخص

 6/11 2/19 2/69 كرواسي 31   0 8/5 2/94 ليتواني 1

 0 8/30 2/69 فرانسه 32   9/1 5/13 6/84 هلند 2

 4/15 3/17 3/67 اسلوني 33   0 4/15 6/84 لهستان 3

 9/1 8/30 3/67 مصر 34   7/7 6/9 7/82 فنالند 4

 0 7/32 3/67 مجارستان 35   8/5 5/11 7/82 استراليا 5

 0 7/32 3/67 قزاقستان 36   0 2/19 8/80 آلمان 6

 0 7/32 3/67 قرقيزستان 37   0 2/19 8/80 يونان 7

 0 7/32 3/67 مالديو 38   0 2/19 8/80 انياسپا 8

 1/21 5/13 4/65 سوئد 39   6/11 6/9 8/78 استوني 9

 5/11 1/23 4/65 گاپورسن 40   7/7 5/13 8/78 برزيل 10

 5/11 1/23 4/65 فيليپين 41   0 2/21 8/78 آذربايجان 11

 7/7 9/26 4/65 بالروس 42   7/7 4/15 9/76 كانادا 12

 9/1 7/32 4/65 قطر 43   7/7 4/15 9/76 كنگ هنگ 13

 0 6/34 4/65 روماني 44   7/7 4/15 9/76 كنيا 14

 0 6/34 4/65 تركيه 45   0 1/23 9/76 انگلستان 15

 0 6/34 4/65 اكوادور 46   0 1/23 9/76 ايتاليا 16

 3/15 2/21 5/63 ايسلند 47   0 1/23 9/76 ماداگاسكار 17

 6/9 9/26 5/63 نيجريه 48   6/9 4/15 75 روسيه 18

 7/7 8/28 5/63 زيمبابوه 49   7/7 3/17 75 نروژ 19

20 
  وترينيداد
 توباگو

75 2/21 8/3 
 8/3 7/23 5/63 سودان 50  

 0 5/36 5/63 پاراگوئه 51   7/7 2/19 1/73 بلژيك 21

 5/11 9/26 6/61 مكزيك 52   9/1 25 1/73 سيسوي 22

 25 5/13 5/61 باهاما 53   0 9/26 1/73 بلغارستان 23

 7/9 8/28 5/61 ژاپن 54   2/19 6/9 2/71 چين 24

 7/7 8/30 5/61 هند 55   6/9 2/19 2/71 نيوزيلند 25

 7/7 8/30 5/61 ونزوئال 56   7/7 1/21 2/71 اتريش 26

 7/7 8/30 5/61 ميانمار 57   9/1 9/26 2/71 دانمارك 27

 8/3 7/34 5/61 كويت 58   0 8/28 2/71 ايرلند 28

 9/26 5/13 6/59 موزامبيك 59   9/1 8/28 3/69 آمريكا 29

 2/19 2/21 6/59 بوليوي 60   2/21 6/9 2/69 مالزي 30
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  Comtradeپايگاه اطالعاتي : منبع

  بررسي مشكالت موجود-7

  المللي هاي بين  مغايرت با توصيه-1-7
 درصـد از مـوارد مطـابق بـا          1/48شده در ايران در      گونه كه اشاره شد آمارهاي توليد      همان

 درصد از موارد مغاير با استانداردها اسـت         5/38شود و در      المللي توليد مي    استانداردهاي بين 

كيفيت آمارهاي تجارت خارجي كشورهاي مختلف بر حسب رعايت استانداردها در سال -)ادامه (3جدول 
 )درصد(2003

 ي شماره
 رديف

 كشور
 مطابق

 استاندارد
  مغاير

 استاندارد
 ي شماره   نامشخص

 رديف
 كشور

 مطابق
 استاندارد

 مغاير
 استاندارد

 نامشخص

 7/30 2/21 1/48 بوركينافاسو 81   7/7 7/32 6/59 ازبكستان 61

62 
 جمهوري
 چك

 2/21 7/30 1/48 اتيوپي 82   9/3 5/36 6/59

 1/21 8/30 1/48 يوگسالوي 83   0 4/40 6/59 كلمبيا 63

 5/13 4/38 1/48 بوتسوانا 84   5/13 8/28 7/57 جيبوتي 64

  4/13  5/38 1/48  ايران  85   0 3/24 7/57 آرژانتين 65
 5/11 4/40 1/48 فيجي 86   0 3/42 7/57 كنگو 66

 7/7 2/44 1/48 اردن 87   1/21 1/23 8/55 پاكستان 67

 6/34 2/19 2/46 عراق 88   3/17 9/26 8/55 ارمنستان 68

 5/13 4/40 1/46 پرتغال 89   4/15 8/28 8/55 زامبيا 69

 3/19 5/36 2/44 سورينام 90   6/9 6/34 8/55 سوريه 70

 3/17 5/38 2/44 گرانادا 91   0 2/44 8/55 آنگوال 71

 7/7 1/48 2/44 گرجستان 92   2/21 1/23 7/55 بنگالدش 72

 1/48 6/9 3/42 اوگاندا 93   9/26 3/19 8/53 آلباني 73

 5/36 1/23 4/40 بوتان 94   9/26 3/19 8/53 گامبيا 74

75 
 امارات
 عربي

 1/21 5/38 4/40 اروگوئه 95   2/21 25 8/53

 2/21 3/42 5/36 السالوادور 96   7/7 5/38 8/53 يمن 76

 3/67 4/15 3/17 كامبوج 97   0 2/46 8/53 اندونزي 77

 5/86 0 5/13 تركمنستان 98   9/1 2/46 9/51 تايلند 78

 5/86 0 5/13 تاجيكستان 99   9/1 2/46 9/51 ويتنام 79

80 
 ساحل
 عاج

 100 0 0 الجزاير 100   3/17 7/32 50
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درصد از موارد روش توليد آمار مشخص نيست كه در مقايسه با آمارهـاي سـاير                4/13و در   
روي آمارهاي تجـارت    كشور در سطح پاييني از كيفيت قرار دارد و يكي از مشكالت پيش

 .خارجي در كشور است

ي آمارهـاي     توليدكننـده هـاي      مشكالت عملكردي و سـاختاري دسـتگاه       -2-7
  بازرگاني خارجي
  .توان در دو بخش توليد و انتشار بررسي كرد اين مشكالت را مي

   گمرك جمهوري اسالمي ايران-1-2-7

شـود    و منتشر مي   ئه آمار آن از سوي گمرك ارا      در بخش صادرات و واردات كاال كه عموماً       
  .هايي به شرح زير وجود دارد مغايرت

در مـورد   . سيكودا در تمامي مبـادي گمركـي هنـوز جـاري نيـست            ي آ   سيستم مكانيزه 
كاالهاي همراه مسافر سيستم ثبتي وجود ندارد و بر اساس سيـستم خوداظهـاري صـورت                

  . پذيرد مي
در مورد صدور مراسالت و امانات پستي در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل شده است،               

مشمول مقررات گمركي را نظارت     هاي پستي، مرسوالت پستي       نمايندگان گمركي در باجه   
كنند، ولي در نقاطي كه واحد گمركي ندارند، مأموران پست به نيابت از طـرف گمـرك                  مي

اين ريز كاالهاي پستي بر اساس سيستم كدبندي كـااليي       بر بنا. دهند اين كار را انجام مي    
HSشود  ممكن وجود نداشته و ارزش واقعي كاالها نيز رعايت نمي .  

هايي كه ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايـران و سـاير               ارزش كاال 
ها از سيستم ثبتي خاصي برخوردار        لنجي كشتي   كشورها در حال تردد هستند و همچنين ته       

  .نيست
ارزش تعمير يا تكميل كاالهايي كه به خارج از كشور ارسال شده و پس از انجام تعمير                 

  .شود  شوند، در سيستمي ثبت نمي يا تكميل اعاده مي
شـوند و    طـور موقـت از كـشور خـارج مـي           هايي كه براي تعليف به     ي دام    ارزش افزوده 

  .شود باشند، در سيستم ثبتي گمرك منظور نمي ت ميمشمول عنوان صادرات موقّ
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ها و قـوانين گمركـي       چون در مناطق آزاد ممكن است كاالها تحت پوشش محدوديت         
ها اسـت،    نظارتي گمرك بر روي كاالها در مناطق آزاد منحصر به حداقل          نباشند و سيستم    

  .ي آمار و اطالعات مناطق آزاد وجود دارد اين مشكالتي نيز در ارائه بر بنا
شود بـر     روز هم تهيه مي    دارد و اخيراً به     آماري كه گمرك به مركز آمار ايران ارسال مي        

ي آمار و اطالعات بر اسـاس نيازسـنجي           هاساس فرمتي كه بايد گزارش شود، نيست و ارائ        
 .شود شود بلكه بر اساس نيازسنجي آمار داخلي تهيه مي المللي تهيه نمي آمارهاي بين

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران-2-2-7

ها كه از دو قسمت حـساب جـاري و حـساب              بانك مركزي براي توليد جدول تراز پرداخت      
رفتـه در   كـار  هـاي ملـي و مفـاهيم بـه      سيستم حساب مالي و سرمايه تشكيل شده است، از      

هـاي    حساب جاري از زيربخش   . كند  ها استفاده مي    ي پنجم دستورالعمل تراز پرداخت      نسخه
  . و انتقاالت جاري تشكيل شده استدرامدمبادالت كاالها، خدمات، 

گيـرد، بانـك      براي توليد مبادالت كاال كه در دو بخش واردات و صادرات صـورت مـي              
كزي از آمار گمرك براي توليد واردات و صادرات غيرنفتي و از آمـار وزارت نفـت بـراي                   مر

در مورد آمار صادرات غيرنفتـي، چـون آمـار          . كند  توليد واردات و صادرات نفتي استفاده مي      
هـاي دسـت      كـش   ها و نفـت     نظير فروش كشتي  را  ه از سوي گمرك برخي موارد       شد منتشر

كاران خارجي فعال در ايران و قاچـاق         ، فروش كاال به پيمان    لنجي  دوم، صادرات ملواني، ته   
ايـن در ايـن    بـر  شود، بنا دهد و بعداً توسط بانك مركزي به آن اضافه مي   كاال پوشش نمي  

ه از  شـد هايي را بـا آمـار منتـشر    ه از سوي بانك مركزي مغايرت      شد بخش آمارهاي منتشر  
  .اشتسوي گمرك جمهوري اسالمي ايران به همراه خواهد د

 .گيـرد  ه از سوي گمرك صورت مي      شد در بخش واردات نيز تعديالتي روي آمار منتشر       
گيـرد كـه بـاز      صـورت مـي   FOB بهCIFمانند كارهايي كه براي تبديل ارزش واردات از 

  . شود باعث مغايرت بين آمارهاي اين دو نهاد توليدكننده مي
ها به    پردازش تراز پرداخت   ي پنجم دستورالعمل    تراز خدمات كه طبق نسخه     ي محاسبه

روشـني قابـل تـشخيص       كـدام بـه     ولي اجزاي هيچ   .هاي مختلفي تقسيم شده است     قسمت
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هـاي آن اعـم از هـوايي،         ي مبادالت حمل و نقـل، سـهم زيـربخش            در زمينه  الًنيست، مث 
  .باشد دريايي، زميني و ريلي قابل تفكيك نمي

در . كنـد  هاي كارشناسي نيز اقدام مي    دبراوري آمار اين قسمت به       بانك مركزي در ارائه   
ـ                 عكس و  ربخش مسافري نيز آمار دقيقي از علل مسافرت افراد از خارج به داخل كشور و ب

  .ميزان ارزبري يا ارزآوري افراد اطالع دقيقي در دست نيست
باشـد كـه     هاي فعلي نيز داراي اين محدوديت مـي        حساب انتقاالت جاري تراز پرداخت    

كند و تنها به تفكيك بخـش        خوبي تفكيك نمي   رغم تصريح درست به    علينوع انتقاالت را    
شده طي يـك دوره،      در قسمت انتقاالت جاري انجام    . كند ها بسنده مي   دولتي و ساير بخش   
ها و هداياي ارسالي از خارج به داخل كشور و بـرعكس كـه از طريـق                  آن قسمت از كمك   

زو مواردي است كه در ايـن سرفـصل         پذيرد، ج  سيستم بانكي يا مبادي رسمي صورت نمي      
  .شود درج نمي

هاي تجارت خدمات در بانك مركزي از استاندارد آمارهـاي           آوري داده  همچنين در جمع  
ي   هايي دربـاره   شود كه اين سيستم توصيه      استفاده نمي  (SITC)المللي تجارت خدمات     بين

ي  تر در زمينـه  گويي بيش آن اقدامات فرعي براي پاسخ اقدامات اصلي مورد نياز و اضافه بر     
 هم  ،يلالمل  مالي بين -اين عدم پوشش كامل مبادالت تجاري      بر بنا. دهد تجارت را ارائه مي   
بندي و هم به لحاظ مفهومي امكان پوشش كامل آمار مبـادالت كـشور             به لحاظ نوع طبقه   

  . سازد با دنياي خارج را فراهم نمي

   وزارت نفت-3-2-7

ت و واردات نفت خام و گاز طبيعي فقط به ذكـر ارقـام مقـداري    وزارت نفت در مورد صادرا    
صورت ميليون متر مكعـب در روز و يـا    صورت ميليون بشكه در سال براي نفت خام و به        به

كنـد و ارزش ريـالي و        ميليون بشكه معادل نفت خام در سال براي گاز طبيعـي اقـدام مـي              
  .شود دالري اين ارقام با هماهنگي بانك مركزي تعيين مي

  .شود نامه منتشر نمي واردات گاز سبك و نفت خام از طريق سوآپ در ارقام سال
چـه كـه از طريـق        هاي نفتـي و آن     اين پوشش اطالعات مبادالت نفت و فراورده       بر بنا

گيرد، به داليل مختلفي از جملـه        كش جمهوري اسالمي ايران صورت مي      شركت ملي نفت  
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، مـسائل سياسـي و انتقـاالت جـاري دولـت و             (OPEC) مسائل مربوط به سـازمان اپـك      
  .هاي احتمالي دولت به ساير كشورها كامل نيست بخشودگي

هاي نفتي كه از طريق گمـرك انجـام          همچنين در مورد آمارهاي آن قسمت از فراورده       
 .هايي وجود دارد اي تعديالت مغايرت دليل پاره پذيرد نيز به مي

  هاييي اطالعات ن  ناهماهنگي در ارائه-3-7
ي اطالعـات نهـايي ايـن         يكي از مسائل موجود در آمارهاي بازرگاني خارجي موضوع ارائه         

 آمارهـاي   ي  جـا كـه تهيـه      از آن . المللـي اسـت    هاي داخلي و بين    بخش به مراكز و سازمان    
جمله گمرك جمهـوري اسـالمي، بانـك مركـزي جمهـوري             بازرگاني در مراكز مختلف از    

 در كـشور    … و) شركت پست (وري اطالعات و ارتباطات     ااسالمي، وزارت نفت، وزارت فن    
صورت متمركز   پارچه به  گيرد و هماهنگي الزم براي توليد و انتشار آمارهاي يك          صورت مي 

عنوان سازمان متولي آمار كشور وجود ندارد لـذا هـر يـك از               و از طريق مركز آمار ايران به      
المللي قرار    هاي بين    در اختيار سازمان   صورت جداگانه اين اطالعات را     هاي مزبور به    سازمان

  .دهند مي

  كارها و پيشنهادات  راه-8
ي بازرگاني خارجي بـا       هاي موجود بين آمارهاي توليدي ايران در زمينه          مغايرت ي  با مطالعه 
كارهايي را در قالب سه گروه زير ارائه نموده تا از طرفـي              توان راه   المللي مي   هاي بين   توصيه
ورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و از طرفي با اتخاذ روشي كلّـي چنـد                ص هها ب   مغايرت

  .مغايرت را پوشش داد
دليـل عـدم اطـالع و يـا نقـص اطالعـات              ها به   اي مغايرت   كه پاره  با توجه به اين    -1

المللـي    ي آمار و اطالعات از تعاريف و استانداردهاي بـين           ي ارائه هاي متولّ   دستگاه
ي هر گروه از آمارهاي مربـوط مـشخص گرديـده و            متولّبايد مسئول و      است، مي 

ي محاسـبات و تعـاريف و         سپس دستگاه يا سـازمان مربـوط در خـصوص نحـوه           
طـالي پـولي در ارزش      نكردن   لحاظ   درمثالً  . استانداردهاي موجود توجيه گردند   
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اي   باشد و نيـاز بـه طـي پروسـه         شده  بازرگاني خارجي، دستگاه متولي بايد توجيه       
  .هاي متداول آماري نيستبراورد خاص و يا

ي آمـار و       بين واحدهاي مختلـف ارائـه      ي  كننده  عنوان هماهنگ  يك واحد بايد به    -2
 مربـوط   ي  كننـده   اطالعات مربوط به بازرگاني خارجي معرفـي شـده و هماهنـگ           

المللـي    هاي بـين    اي با سازمان    نفع، رابطه  ضمن برقراري ارتباط بين واحدهاي ذي     
هاي آموزشـي، سـمينارها، چـاپ         رجي ايجاد و همچنين كارگاه    ي بازرگاني خا  متولّ

ـ  ي جهت ارتقـا   …جزوات و    شـده بـا همكـاري       ي و كيفـي آمارهـاي توليـد        كم
ها نـسبت      آگاهي دستگاه  ياندركار برگزار نموده، تا ضمن ارتقا       هاي دست   سازمان

 و  شـده نيـز از دقـت       المللي، آمارهاي توليـد     به آخرين تعاريف و استانداردهاي بين     
. المللي را نيـز دارا باشـد        صحت كافي برخوردار بوده و قابليت قياس در سطح بين         

هـاي موجـود در ارقـام ارائـه شـده در              شود مغـايرت    در همين راستا مشخص مي    
 به  … مواردي از قبيل بنزين وارداتي، مرسوالت پستي، كاالهاي همراه مسافر و          

ق است يـا عـدم وجـود    عات موّثدليل عدم دسترسي به اطال     آيا به . چه دليل است  
هـاي    ؟ بـراي مثـال ميـزان ارزش كمـك          اسـت  ي واحد براي آن قلم آماري     متولّ

هـاي مـرتبط بـا        كـه سـازمان     بـه شـرط آن     آيـد   سادگي به دسـت مـي       بهخارجي  
اي   شيوه كارهايي جهت اخذ اطالعات به     شده و بعد راه    هاي خارجي مشخص    كمك

ها   هاي الزم تمام دستگاه     ف با هماهنگي  هاي مختل   ها و سازمان    منطقي از دستگاه  
در مواردي مانند لحاظ نمودن ارزش كاالهاي نظامي نيـز ضـمن            . مشخص شود 

هاي مرتبط مانند فرماندهي كل قـوا و وزارت دفـاع و پـشتيباني                تعامل با دستگاه  
هـاي مربـوط، مغـايرتي بـا          ي ارزش   معلوم شود اصـالً ارائـه     بايد  نيروهاي مسلح،   
ي ارقام مـورد نظـر    گذاري و ارائه ي ارزش    و نحوه  ، ملي دارد يا نه    مصالح و امنيت  

  .با عنايت به اسرار نظامي چگونه ممكن خواهد بود
ي عنوان متولّ  هتوان مركز آمار ايران را ب        مي  كننده  در رابطه با دستگاه هماهنگ    
و كارهـا    عالي آمار معرفي نمود تـا راه       ي شوراي   آمار در كشور و همچنين نماينده     
  .قوانين مورد نياز نيز بررسي گردد
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 امكانات مناسـب يـا داليـل فنـي توليـد             وجود دليل عدم  در مورد آمارهايي كه به     -3
جانبـه   توان در هر مورد طرح تحقيقاتي تعريف كرد تا با بررسي همه             گردد مي   نمي

. هاي مورد نظر استفاده كـرد     براوردهاي آماري نيز جهت توليد يا         موضوع از روش  
دهي نظام آمارهاي ثبتـي   است در بسياري از موارد نياز به ايجاد يا سازمان     بديهي  

در مـواردي كـه نيـاز اسـت پـس از بررسـي              . باشـد   ي مي موجود در دستگاه متولّ   
هاي متداول آماري اعـم      كارگيري روش  هاطالعات مربوط به اقالم آماري ضمن ب      

 تحقيقـات الزم    بايـد ،  ي كوچـك     ناحيـه  بـراورد هايي مثل   براوردگيري و     از نمونه 
هـا در مراجـع قـانوني ماننـد           اين روش يا روش    صورت پذيرد تا در صورت تأييد،     

ي   هـا در مرحلـه     عالي آمار نيز مطرح شده و پس از اجرايـي شـدن روش               شوراي
 .عمل نيز نتايج از لحاظ صحت و دقّت مورد بررسي آماري قرار گيرد

  ها مرجع
بررسي علل ناهماهنگي در آمارهـاي بازرگـاني خـارجي        .)1385( مركز آمار ايران، شوراي پژوهش      ]1[

 .مركز آمار ايران، تهران. كارهاي مقابله با آن و راه كشور

  پيوست

  المللي آماري هاي بين ي مؤسسات و سازمان توصيه -1
 نماييـد؟   را منظـور مـي    ) به غير از سكه   (پولي   آيا در آمارهاي بازرگاني طالي غير      -1

  )بله(
  )بله( نماييد؟  بازرگاني، تجارت به حساب دولت را منظور ميآيا در آمارهاي -2
  )بله( نماييد؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، كاالهاي نظامي را منظور مي -3
  )بله( نماييد؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، برق، گاز و آب را منظور مي -4
 )بله( نماييد؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، اقالم پستي را منظور مي -5
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هـاي اطالعـات و    دهنـده  عنوان انتقال مارهاي بازرگاني، كاالهايي را كه به  آيا در آ   -6
  )بله) (به غير سفارش(نماييد؟  شوند منظور مي افزار استفاده مي نرم

هـاي دريـايي، هواپيماهـايي كـه در      آيا در آمارهاي بازرگاني، تجارت بين كـشتي    -7
  )بله( اييد؟نم المللي مشغول به كار هستند را منظور مي حمل و نقل بين

هـاي    كـه در آب   ) يعني لوازم حفاري  (آيا در آمارهاي بازرگاني، تجهيزات متحرك        -8
  )بله( نماييد؟ المللي در حال فعاليت هستند را منظور مي بين

 ي  هوري آمارهاي بازرگاني، كاالهايي كه به تأسيسات ساحلي در حـوز          آآيا در گرد   -9
  )بله( نماييد؟  ميشوند را منظور اقتصادي هركشور وارد يا خارج مي

هـاي   آيا در آمارهاي بازرگاني، تجارت محـصوالتي را كـه از سـطح دريـا در آب                 -10
  )بله( نماييد؟ شوند، منظور مي المللي استخراج مي بين

دست آمـده   ه  هاي تعادل ب    آيا در آمارهاي بازرگاني، مخازن سوختي، ذخاير و وزنه         -11
 )بله( نماييد؟ ر ميهاي ملي يا هواپيماها را منظو از خارج براي كشتي

شـده از    هاي تعادل فروختـه     آيا در آمارهاي بازرگاني، مخازن سوختي، ذخاير، وزنه        -12
 )بله( نماييد؟ هاي ملي را منظور مي هاي خارجي يا هواپيماها در بخش كشتي

هـاي    آيا در آمارهاي بازرگاني، كاالهـاي اسـقاطي و بازيـافتي حاصـل از كـشتي                -13
 )بله( شوند؟ منظور ميخارجي مستقر در بنادر ملي، 

ــ  -14 دســت آمــده از ه آيــا در آمارهــاي بازرگــاني، كاالهــاي اســقاطي و بازيــافتي ب
 شـوند؟  منظور مي، هاي ملي روي درياهاي آزاد كشتي توسط هاي خارجي، كشتي

  )بله(
شوند   آوري ارسال مي   آيا در آمارهاي بازرگاني، كاالهايي كه براي پردازش و عمل          -15

 )لهب( نماييد؟ را منظور مي
، )يك سال يـا بيـشتر     (ي مالي    آيا در آمارهاي بازرگاني، كاالهاي مربوط به اجاره        -16

 )بله( شوند؟ منظور مي
  )خير( نماييد؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، معامالت غيرقانوني را منظور مي -17
  )بله( شود؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، معامالت پاياپاي منظور مي -18
  )بله( نماييد؟ هاي خارجي را منظور مي كآيا در آمارهاي بازرگاني، كم -19
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  )بله( نماييد؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، تجارت در نقاط مرزي را منظور مي -20
آيا در آمارهاي بازرگاني، كاالهايي را كه توسط دولت به نيروهاي مـسلح خـود و                 -21

  )خير( نماييد؟ شود، منظور مي نمايندگان سياسي خارج از كشور فرستاده مي
  )خير( نماييد؟ مارهاي بازرگاني، طالي پولي را منظور ميآيا در آ -22
هـاي رايـج را       شده، اسـكناس و سـكه      آيا در آمارهاي بازرگاني، اوراق بهادار صادر       -23

  )خير( نماييد؟ منظور مي
ـ      آيا در آمارهاي بازرگاني، مخازن سوخت، ذخاير، وزنـه         -24 ه هـاي تعـادل و پوشـال ب

  )خير( نماييد؟ اهاي ملي را منظور ميها يا هواپيم  از خارج در كشتي آمدهدست
هـاي   آيا در آمارهاي بازرگاني، ماهي و ضايعات حاصل از آن را كه توسط كـشتي               -25

  )خير( نماييد؟ در خارج فروخته شده، منظور مي )داخلي(ملي 
هـاي خـارجي    شـده بـه كـشتي    آيا در آمارهاي بازرگاني، ماهي و ضايعات فروخته  -26

  )خير( نماييد؟ يهاي ملي را منظور م توسط كشتي
نمــاييد    اي هستند را منظور مــي       كه اجـاره  را  كاالهايي بازرگاني،   آمارهاي در آيا -27

  )خير(؟ ) سال كمتر از يك(
  )خير( نماييد؟ آيا در آمارهاي بازرگاني، تعمير و اصالح را منظور مي -28
 اييـد؟ نم  شوند منظـور مـي      كه موقتاً وارد مي   را  آيا در آمارهاي بازرگاني، كاالهايي       -29

  )خير(
 نماييـد؟   آيا تجارت ناشي از ترانزيت را از آمارهاي واردات و صادرات تفكيك مـي              -30

  )بله(
  )بله( كنيد؟ آيا از سيستم تجارت عمومي استفاده مي -31
كنيـد، آيـا اطالعـات در مـورد           اگر شما از سيستم تجارت اختصاصي استفاده مـي         -32

  )بله( ود دارد؟هاي انبارهاي گمرك وج تفكيك محل كاالهاي وارداتي به
كنيـد، آيـا اطالعـات در مـورد           اگر شما از سيستم تجارت اختصاصي استفاده مـي         -33

  )بله( هاي انبارهاي گمرك وجود دارد؟ تفكيك محل كاالهاي صادراتي به
كنيـد، آيـا اطالعـات در مـورد           اگر شما از سيستم تجارت اختصاصي استفاده مـي         -34

  )بله( رداتي وجود دارد؟هاي پردازش كاالهاي وا تفكيك محل صادرات به



  محمدي و همكاران محمدرضا دوست  70

 ................................... 47-71، صص 1387 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره19سال مطالب آماري،   گزيده ....................................

كنيـد، آيـا اطالعـات در مـورد           اگر شما از سيستم تجارت اختصاصي استفاده مـي         -35
  )بله( هاي پردازش كاالهاي وارداتي وجود دارد؟ تفكيك محل واردات به

ــوع     -36 ــاس ارزش، از نـــ ــر اســـ ــي بـــ ــاالي وارداتـــ ــار كـــ ــا آمـــ   آيـــ
CIF (Cost, Insurance and Freight) )مه تـا بنـدر   قيمت كاال و كرايه و بي
  )بله( شود؟ محاسبه مي )مقصد

ــوع    -37 ــاس ارزش، از نـــ ــر اســـ ــادراتي بـــ ــاالي صـــ ــار كـــ ــا آمـــ   آيـــ
FOB (Free On Board) )كشتي يا روي كـاميون ي تحويل كاال روي عرشه  (

  )بله( شود؟ محاسبه مي
  )بله( هاي موجود براي ارزش بار و بيمه جدا از هم هستند؟ آيا داده -38
  )بله( كنيد؟ بندي مي بدأ يا توليد طبقهآيا واردات را بر حسب كشور م -39
  )بله( كنيد؟ بندي مي كننده طبقه آيا واردات را بر حسب كشور ارسال -40
عنوان آخـرين مقـصد هـستند        بندي صادراتي بر اساس كشورهايي كه به       آيا طبقه  -41

  )بله( وجود دارد؟
 )بله( كنيد؟  استفاده ميHSآيا شما از نظام هماهنگ كااليي و سيستم كدگذاري  -42
 )بله( كنيد؟  استفاده مي(SITC)المللي تجارت  بندي استاندارد بين آيا از طبقه -43
  )بله( كنيد؟  مياستفاده HSبندي كااليي  آيا در معامالت اساسي از طبقه -44
  )بله( كنيد؟  منبع استفاده مييكعنوان   گمركي بههاي از اظهارنامه آيا -45
كنيد، آيـا بـه همـين           تفاده مي  منبع اس  يكعنوان    گمركي به  هاي  از اظهارنامه  اگر -46

  )بله( كنيد؟  از منابع ديگري نيز استفاده مينسبت
 آمارهاي تجارت خارجي همـان تـاريخ ورود يـا      گزارش تاريخ مورد استفاده در      آيا -47

  )بله( باشد؟  قلمرو اقتصادي ميازخروج كاال 
  رايـج  مبنـاي بـازار   هاي رايج خارجي به پـول رايـج ملـي بـر               تبديل پول نرخ   آيا -48

  )بله(  نرخ رسمي؟اساسباشد يا بر مي
 كـه در زمـان   سـت ي رايج، همـان نرخـي ا      مورد استفاده در مبادله    تبديل نرخ   آيا -49

  )بله( گيرد؟  كاال مورد استفاده قرار ميخروجصدور و 
  )بله( كنيد؟ آوري مي ي را جمعهاي كم آيا داده -50
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الهـا در موقـع مناسـب       ي تمام كا  گيري كم  آيا از واحد وزني استاندارد براي اندازه       -51
  )بله( كنيد؟ استفاده مي

بـه اسـتثناي    (كنيـد؟     آيا شما از واحدهاي وزني بر مبناي وزن خالص استفاده مي           -52
 )بله) (بندي بسته
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