بزرگداشت روز جهانی آمار و نگاهی به آمارهای بانکی
افطیي آضفتِ
فضَ ّیبت هذیشُ اًجوي آهبس ایشاى
افالم سٍص جْبًی ثضسگذاضت آهبس تَسظ سبصهبى هلل هتحذ ٍ ثشخی اسگبىّبی حبهی ثیي الوللی اص جولِ ثبًه
جْبًی ،هَجت گشدیذ تب فالٍُ ثش تمذین ًبهِ دثیشول سبصهبى هلل هتحذ ،چٌذ سغشی دس ساثغِ ثب سبختبس
آهبسّبی ثبًىی دس ایي همبل اسایِ ضَد.

وامه دبیر کل سازمان ملل متحد به دولتهای سراسر دویا
برای بسرگداشت روز جهاوی آمار  02٩2/٩2/02( ٩٣١۴میالدی و  ٩٣١۴/7/02شمسی)
فبلیجٌبة،
افتخبس داسم تَجِ ضوب سا ثِ ثیبًیِ هجوـ فوَهی سبصهبى هلل هتحذ  69/282وِ دس آى هجوـ تصوین گشفت 20
اوتجش سبل  2015سا ثِ فٌَاى روز جهاوی آمار ثب هَضَؿ " دادُ ثْتش ،صًذگی ثْتش"ًبهگزاسی وٌذ جلت ًوبین .
هجوـ فوَهی سبصهبى هلل هتحذ اص ّوِ وطَسّبی فضَ ،هجبهـ تخصصی هلل هتحذ ،سبصهبًْبی ًؾبم هلل
هتحذ ٍ دیگش سبصهبًْبی ثیي الوللی ٍ هٌغمِ ای ٍ هجبهـ ضْشی ضبهل سبصهبًْبی غیش دٍلتی هبًٌذ هؤسسبت
تحمیمبتی ،سسبًِّب ٍ تَلیذوٌٌذگبى ٍ وبسثشاى آهبسّبی سسوی دفَت هیىٌذ روز جهاوی آمار سا گشاهی داسًذ.
آهبس ًمص حیبتی دس تصوین سبصیّبی ضبّذ-پبیِ دس توبم صهیٌِّبی تبسیخی ٍ فشٌّگی وطَسّب ثذٍى ٍاثستگی
ثِ سغح تَسقِ آًْب ایفب هیوٌذ. .ثب پزیشش لغقٌبهِ  ،69/282هجوـ فوَهی ثِ اّویت ثٌیبدی ؽشفیت آهبسی
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هلی هوىي دس تَلیذ آهبسّب ٍ ًطبًگشّبی لبثل افتوبد ٍ ثِ هَلـ ارفبى داسد .دادُّبی ًبة هجٌبی اغوبض ًبپزیش
فشهَلثٌذی سیبستّبی آگبّبًِ ٍ ًؾبست ثش تَسقِّبی  2015ثِ ثقذ دس سغَح هلی ،هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی
ّستٌذ.
هي اص تالضْبیی وِ دس سبلْبی اخیش دس ثسیبسی اص وطَسّب دس جْت استمبء ؽشفیت آهبسی خَد تحت سّجشی
دٍایش آهبس هلی ،دس صهیٌِّبیی چَى سشضوبسی ًفَس ٍ هسىي ٍ ًؾبست ثش سضذ اّذاف پیطشفت ّضاسُ اًجبم
ضذُ است دلگشم ضذُ ام .هي ّوچٌیي اص هَفمیت لبثل تَجِ ثضسگذاضت اولیه روز جهاوی آمار وِ دس 20
اوتجش  2010ثب فقبلیتْبی سبصهبى دادُ ضذُ دس ثیص اص  130وطَس فضَ ٍ حذالل  40سبصهبى هٌغمِ ای ٍ ثیي
الوللی ثشگضاس گشدیذ تطجیـ ضذُ ام.
ثِ هٌؾَس آًىِ اص روز جهاوی آمار  02٩2یه هَفمیت هطبثِ ثسبصین ،اص دٍلت ضوب ثِ فٌَاى تَلیذ وٌٌذُ ،وبسثش
ٍ هٌمفـ ضًَذُ اٍلیِ اص آهبسّبی سسوی ،دفَت ثِ فول هیآٍسم تب پطتیجبًی وبهل ٍ ثِ هَلـ خَد سا دس جْت
هثوش ثوش ٍالـ ضذى تالشّبی اهسبل ضوب ًیض هقغَف داسد.
ثخص آهبس دپبستوبى التصبد ٍ اهَس اجتوبفی یه پبیگبُ ایٌتشًتی ثشای ثِ اضتشان گزاضتي اعالفبت هشثَط ثِ
ًحَُ ثضسگذاضت سٍص جْبًی آهبس دس سشاسش جْبى ثِ آدسس  https://worldstatisticsday.orgایجبد
وشدُ است .هبیلن دٍلت ضوب سا تطَیك وٌن تب اص ایي عشیك هب سا اص ثشًبهِّبی خَد هغلـ سبصیذ تب آًْب دس
هقشض دیذ جبهقِ جْبًی لشاس گیشد.
ثیبییذ اص ایي سٍص جْبًی آهبس تبسیخی ثب افالم ٍ ثضسگذاضت ًمص آهبس دس پیطشفت جَاهـ خَد یه هَفمیت
ثسبصین.
اسادتوٌذ -ثبى وی هَى

ّوبًغَس وِ هیداًین وطَسّب ّوَاسُ دس تالش جْت ایجبد ثجبت اسصش پَل ّستٌذ وِ هَجت ایجبد ثجبت دس
سیستن هبلی وطَس تَسظ اجشای سیبستْبی پَلی ٍ افتجبسی هیضَد .دس ایي ساستب ًیبصهٌذ اعالفبت آهبسی
ضفبف ،ثِ ٌّگبم ،ثب لبثلیت دستشس پزیشی ثبال ٍ ثب ویفیت ثَدُ ٍ ثب سفبیت حمَق اسایِ دٌّذگبى آهبس ٍ
هحشهبًگی ،ثغَس هستمل ٍ لذستوٌذ ًِ ،تٌْب آهبسّبی دلیك هَسد ًیبص سیستن هبلی ٍ پَلی وطَس سا تبهیي
هیوٌٌذ ثلىِ ثِ هسئَلیتّبی اجتوبفی خَد ًیض دس اعالؿ سسبًی ثِ فوَم جبهقِ فول هیًوبیٌذ.
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دس ایي ساستب تَلیذ آهبسّبی هبلی ٍ پَلی دس دٍ حَصُ آهبسّبی هَسسبت هبلی-پَلی ٍ هبلی-غیشپَلی ضبیذ
هْوتشیي آهبسّبی تَلیذی سا دس ثش گیشًذ وِ ضبهل آهبسّبی هشثَط ثِ صَستْبی هبلی ٍ ًشخ سَد ،آهبس ًشخ اسص ٍ
تجبدالت ٍ ثذّی اسصی ٍ ضبخصّبی والى التصبدی ثشای سیاستهای پولی ،آهبسّبی اٍساق ثْبداس ٍ
پَستفَلیَّب ،آهبسّبی حسبثْبی هبلی ٍ صَستْبی هبلی تلفیمی هَسسبت غیشهبلی ثشای سیاستهای مالیٍ ،
ّوچٌیي تشاص پشداخت ّب ،آهبسّبی ثبًىی ثیي الوللی ،ثذّی خبسجی ٍ ٍضقیت سشهبیِ گزاسی خبسجی ٍ غیشُ
ثشای آمارهای ارزی و خارجی هیضًَذ.
ثٌبثشایي دٍس اص اًتؾبس ًیست وِ ثبًهّب ثِ یىی اص هْوتشیي هشاوض تَلیذ آهبس دس ّوىبسی صویوبًِ ثب هشاوض هلی
آهبس دس وطَسّب تجذیل ضًَذ ٍ ثِ فٌَاى هٌجـ اصلی آهبسّبی هبلی ٍ ثبًىی هحسَة گشدًذ.
ایي آهبسّب صیشهجوَفِ ای اص آهبسّبی التصبد والى وطَسّب است وِ هقوَالً اص هجوَفِ ٍسیقی اص دادُّب ضبهل
فقبلیت دس ثَسس ٍ سْبم ،گشدشّبی هبلیً ،شخّبی سَد ٍ ضبخصّبی دیگش هشثَط ثِ فقبلیتْبی هبلی
هَسسبت هتقلك ثِ ثخص هبلی التصبد استخشاج هیضًَذ تب ثبًهّبی هشوضی سا لبدس سبصًذ پیطشفت ٍ فولىشد
وطَس سا دس حَصُ هبلی وٌتشل ٍ هطبّذُ ًوبیٌذ ٍ ثش فولىشد ثبصاسّب ٍ هَسسبت هبلی الذام ًوَدُ ٍ آًْب سا دس
ساستبی افضایص وبسایی ٍ ثجبت یبسی سسبًٌذ وِ ًؾبست احتیبعی ًبؽش ثش ّویي وبسثشد است.
اگش حَصُ ضشوتّبی هبلی داخلی وطَس سا وِ هسئَلیت تبهیي هبلی ٍ پَلی سا ثش فْذُ داسًذ ثِ دٍ حَصُ
هَسسبت هبلی پَلی دس همبثل هَسسبت هبلی غیشپَلی دس ًؾش ثگیشین ،هغوئٌبً ثبًه هشوضی ثِ ّوشاُ ثبًىْب ٍ
هَسسبت افتجبسی ٍ ّوچٌیي صٌذٍلْبی سشهبیِ گزاسی ثبصاس پَل دس دستِ هَسسبت هبلی پَلی لشاس هیگیشًذ.
اصغالح "هَسسِ هبلی پَلی "1ثجبی ثبًه ٍ هَسسبت سپشدُ پزیش وِ دس  SNA93هغشح هیطَد عی الذام
اتحبدیِ اسٍپب دس ایجبد حَصُ پَلی هطتشن (پیوبى هبستشیخت) ثىبس گشفتِ ضذ ٍ ّذف ایي ثَد وِ ایي اصغالح
جذیذ ،فالٍُ ثش ثبًه هشوضی ٍ ثبًىْب ،هَسسبتی هبًٌذ صٌذٍقّبی ثبصاس پَل یب صٌذٍقّبی هطتشن سشهبیِ
گزاسی ثبصاس پَل سا ًیض دس ثش گیشد.
الجتِ صٌذٍقّبی سشهبیِ گزاسی ثجض صٌذٍقّبی ثبصاس پَلٍ ،اسغِّبی هبلی ،ضشوتّبی ثیوِ ٍ صٌذٍقّبی
ثبصًطستگی ّن دس حَصُ هبلی فقبل ّستٌذ وِ صیشهجوَفِ هَسسبت هبلی غیشپَلی لشاس گشفتِ ٍ اگش چِ ثغَس
هستمین دس حَصُ پَلی وطَس حضَس ًذاسًذ ٍلی دس ثبصاسّبی هبلی پَلی وطَس ثِ سْن خَد هَثش ّستٌذ ٍ تَسظ
آهبسّبی ثبًه هشوضی سصذ هیضًَذ.

MFI – Monetary and Financial Institutions
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یىی اص افضبی هَسس حَصُ یَسٍ دس اسٍپب ثِ ًبم الىسبًذس الهفبلَسی 2دس سبل  1996سخٌشاًی دس ساثغِ ثب
اّویت آهبس داسد ٍ هیگَیذّ" :یچ چیض ثِ اًذاصُ آهبس خَة دس سیبستگزاسی پَلی هْن ًیست ّ "...وچٌیي دس
سبل  2008آلبی جیي ولَد تشیچت ،3سییس ثبًه هشوضی اسٍپب اص سبل  2003تب  ،2011هیگَیذ" :افتجبس
آهبسّبی حَصُ یَسٍ اص هْوتشیي فَاهل ولیذی هَسد تَجِ ثبًه هشوضی اسٍپب است ٍ ایي ًطبى هیدّذ وِ ّوبًٌذ
گزضتِ هیثبیست الذاهبت هَثشی دس اثالك دستَسالقولّب ٍ تمَیت تَلیذ آهبسّبی ثِ سٍص صَست پزیشد تب ثتَاى
ثبًه هشوضی اسٍپب سا دس اتخبر سیبستْبی پَلی هٌبست ،ثیص اص پیص یبسی سسبًذ".
دس ّویي ساستب عجك هغبلقِ صَست گشفتِ لبثل روش است وِ  %85وطَسّبی حَصُ یَسٍ (ثجض ایشلٌذ ،اسلًَی ٍ
اسپبًیب) ٍ  %70وطَسّبی اسٍپبیی خبسج اص حَصُ یَسٍ ٍ  %67وطَسّبی دیگش فضَ  OECDداسای دپبستوبى
هستمل آهبس ثب هذیشیت هتوشوض دس ثبًه هشوضی خَد ّستٌذ ٍ ثمیِ وطَسّب دپبستوبىّبی هجضا دس ثخصّبی
هختلف هطبثِ ثبًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى داسًذّ .وچٌیي استفبدُ اص فٌبٍسی سٍص دًیب ٍ ایجبد اًجبسُّبی
دادُ 4هطتشن ٍ استبًذاسد ٍ اًجبم تجضیِ ٍ تحلیلْبی پیطشفتِ هبًٌذ دادُ وبٍی حجن صیبد دادُ ٍ 5اسایِ اعالفبت
تَسظ سبهبًِّبی یىپبسچِ َّش تجبسی 6ثِ فٌَاى صیشسبختْبیی است وِ هَسد استفبدُ ثخص آهبسی ثبًهّبی
هشوضی دًیب لشاس هیگیشًذ.
الصم ثِ روش است وِ دس  20اوتجش  2015ثبًه هشوضی اسٍپب وٌفشاًسی 7سا دس فشاًىفَست ثِ هٌبسجت گشاهیذاضت
سبلشٍص جْبًی آهبس ثب ضقبس "اعالفبت آهبسی ثْتش ،صًذگی ثْتش" ثب سخٌشاًی ولیِ هذیشاى اسضذ ثبًه هشوضی اسٍپب
ثشگضاس خَاّذ وشد وِ ًطبًذٌّذُ اّویت هَضَؿ است.
ّوبًغَس وِ هطخص ضذ حَصُّبی افتجبسسٌجیً ،ؾبست ،سیبستّبی هبلی ٍ التصبدی ٍ اسصی ثبًهّبی هشوضی،
ًیبص ثِ تْیِ آهبسّبی صحیح ٍ ثِ ٌّگبم ،جْت اًجبم هبهَسیتّبی خَد داسًذ وِ ًیبصهٌذ تَجِ ثِ ثشخی ًىبت
هبًٌذ هَاسد صیش است:
ٍ جَد یه سیستن هذیشیت اعالفبت جبهـ ٍ یىپبسچِ هبلی ٍ پَلی ثب استفبدُ اص فٌبٍسیّبی جذیذ

 ثشسسی ٍ ثَهی سبصی دستَسالقولّب ٍ فٌبٍسیّبی سٍص دًیب دس ساثغِ ثب تَلیذ ،تجذیل ٍ گضاسش آهبسّبی
هشثَط ثِ حَصُّبی افتجبسسٌجیً ،ؾبستی ،اسصی ،پَلی ٍ هبلی ٍ ًؾبمّبی پشداخت ثبًه.
ٍ جَد ّوىبسی صویوبًِ ثب ول سیستن آهبسی وطَس ،دس تَلیذ آهبسّبی هلی ٍ هَسد ًیبص ٍ ایجبد
چبسچَثْب ٍ هفبّین آهبسی هطتشن هلی دس حَصُ هبلی ٍ پَلی
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https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
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ٍ جَد لَاًیي ٍ دستَسالقولّبی الصم جْت حوبیت ثبًه هشوضی دس تَلیذ آهبسّبی هَسد ًیبص

 حفؼ استمالل ٍ حوبیت اص هشاوض تَلیذ آهبسّبی پَلی ٍ هبلی ثبًه هشوضی دس اًجبم هبهَسیتّبی هحَلِ
 ثىبسگیشی افشادی ثب تخصص ثبال دس حَصُ آهبسّبی هبلی ٍ پَلی دس ٍاحذّبی هشتجظ

 یىپبسچِ ثَدى آهبسّبی هَسد ًیبص ثبًه هشوضی اص لحبػ سبختبسی ٍ فٌبٍسی جْت تْیِ ٍ تجویـ
آهبسّبی حسبثْبی هلی ،آهبسّبی اٍساق ثْبداس ،تشاص پشداختْب ،هَلقیت سشهبیِ گزاسی خبسجی ،آهبسّبی
هبلی ٍ پَلی ٍ تشاصًبهِ ای ٍ غیشُ.
دس پبیبى ایي سٍص جْبًی سا ثِ ولیِ دست اًذسوبساى آهبس وطَس تجشیه فشض هیًوبین.

5

