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دیباچه

دیباچه
تهيه و اجراي برنامههاي اقتصادي و اجتماعي و ارزیابي دقيق آنها مستلزم استفاده از
آمارهاي دقيق ،جامع و بهنگام است .براي آنکه آمارهاي مورد نظر بتوانند تصویري روشن
و گویا از ساختارهاي اقتصادي ارائه كرده و قابليت مقایسه در سطوح ملي و بينالمللي
داشته باشند ،ضرورت دارد از تعاریف و مفاهيم و طبقهبنديهاي استاندارد پيروي شود.
سازمانهاي بينالمللي براي ایجاد قابليت مقایسه اطالعات آماري در سطح بينالمللي،
طبقهبنديهاي مشخصي را تهيه و استفاده از آنها را به كشورهاي عضو توصيه نمودهاند.
مركز آمار ایران بهعنوان مرجع آمار رسمي كشور و بنا به وظيفه قانوني خود در بند «و»
ماده  3و ماده  8قانون تأسيس مركز آمار ایران ،پيادهسازي و بازنگري طبقهبنديهاي
آماري را مورد توجه خاص قرار داده است و به همين دليل نسبت به ترجمه نسخه بين
المللي طبقهبنديها و تدوین طبقهبنديهاي ملي بر اساس الگوي بينالمللي اقدام نموده
است .در همين راستا پيشنویس ویرایش نسخه پنجم طبقهبندي برحسب ردههاي عمده
اقتصادي 1كه از سوي بخش آماري سازمان ملل در سال  2016منتشر شده بود در سال
 1396ترجمه شد.
Classification by Broad Economic Categories
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دیباچه

در برگردان واژهها و عبارتهاي تخصصي این طبقهبندي كوشش به عملآمده است تا
عالوه بر استفاده از اصطالحات انتخابشده و رایج واژهنامه  ،SNAاز نظرات كارشناسان
این حوزه نيز استفاده شود .براي رعایت اصل امانتداري در برگرداندن واژهها و اصطالحات،
تالش شده است تا اصالت متن اصلي نشریه حفظ شود .عالوه بر این جهت استفاده آسانتر
كاربران ،معادل فارسي واژگان استفاده شده در این مستند در انتها آورده شده است.
در اینجا الزم ميدانم از زحمات سركار خانم الهه عباسي از دفتر استانداردها و نظارت بر
طرحهاي آماري مركز آمار ایران كه وظيفه ترجمه و تدوین این طبقهبندي را برعهده
داشتهاند همچنين از جناب آقاي غالمرضا ایزدي ،خانمها زهرا نجفي و اعظم السادات
ميري از دفتر استانداردها و نظارت بر طرحهاي آماري و جناب آقاي عزیزا ...فرهادي از
دفتر حسابهاي اقتصادي مركز آمار ایران كه با ارائه نظرات ارزنده انجام این مهم را ميسر
ساختند ،صميمانه قدرداني نمایم.
به طور قطع نشریه مذكور خالي از اشکال نبوده و اميد است نظرات ارشادي و رهنمودهاي
موثر صاحبنظران ،موجبات رفع نارسایيهاي احتمالي و غناي بيشتر این اثر را فراهم آورد.

امید علی پارسا
رییس مرکز آمار ایران

پیشگفتار

پیشگفتار
طبقهبندي بر اساس ردههاي عمده اقتصادي ) ،(BECطبقهبندي بينالمللي محصول است
كه هدف اصلي آن تهيه مجموعهاي از ردههاي عمده محصوالت براي تجزیه و تحليل
آمارهاي تجارت است.
از زمان پذیرفتن این طبقهبندي در سال  ،1971مراكز آماري دنيا از طبقهبندي ردههاي
عمده اقتصادي براي گزارش آمارهاي تجارت به صورت جامع و معنيدار استفاده كردهاند
و محققان نيز دادههاي طبقهبندي مذكور را براي تجزیه و تحليلهایشان مورد استفاده
قرار دادهاند.
نسخه حاضر ،ویرایش پنجم طبقهبندي  BECاست كه نتيجه یك فرایند تجدید نظر كه
طي چندین سال انجام شده ،بوده و با همکاري تعداد زیادي از متخصصان حوزه طبقهبندي
و كاربران این دادهها در سراسر جهان تهيه شده است .این فرایند منجر به ساختاري با
جزئيات بيشتر و منطقيتر نسبت به نسخه قبلي شده است .طبقهبندي اخير به نياز براي
ردههاي اقتصادي مرتبط بيشتر ،شامل خدمات عالوه بر كاالها و تشخيص واضحتر
محصوالت مصرف نهایي پاسخ ميدهد .ردههاي عمده جدید شامل «معدن و انرژي»،
«ساختمان و مسکن»« ،نساجي و كفش»« ،اطالعات و ارتباطات» و «بهداشت و آموزش»
است .اهميت  BECبراي تجزیه و تحليل زنجيره ارزش جهاني نيز در این مستندات
برجسته شده است .در این رابطه نسخه پنجم  ،BECتمایزي بين محصوالت واسطهاي عام
و خاص به عنوان یك بعد جدید در رسته كاالي واسطهاي فراوري شده نهایي قائل ميشود.
نسخه پنجم طبقهبندي بر اساس ردههاي عمده اقتصادي توسط كميسيون آمار در اجالس
چهل و هفتم در مارس  2016براي استفاده بينالمللي در نظر گرفته و تایيد شده است.

سپاسگزاری

سپاسگزاری
در تجدید نظر  ،BECمشاركت فعال گروه كارشناسي طبقهبنديهاي اقتصادي و اجتماعي
كميسيون آماري و زیرگروههاي مربوط به آنها الزم و ضروري بوده است.
بيشتر اطالعات الزم براي انجام این فرایند از اعضاي نيروي عملياتي سازمان ملل متحد
در آمارهاي تجارت بينالمللي كاال و خدمات همچنين بخش كاري  OECDكه در زمينه
آمارهاي بينالملل تجارت كاال و خدمات فعاليت ميكنند دریافت شده است.
در فرایند بازنگري نسخه پنجم  BECاز هماهنگيها و پشتيباني ریيس گروه تخصصي
طبقهبنديهاي بينالمللي اقتصادي و اجتماعي Andrew Hanock ،از آمار نيوزلند و
همچنين ریيس زیرگروههاي فني بازنگري  Norbert Eaines ،BECاز آمار اتریش استفاده
شده است .نظرات مفيد نيز توسط اعضاي زیر از زیرگروههاي اشاره شده Ashish Kumar
و دكتر  Sinhaاز هند Michael Mietzner ،Axel Behrens ،Ana Franco ،و Veigo-
 Ismo Ritolaاز اتحادیه اروپاBehina ،Fabienne Fortanies ،Nadim Ahmad ،
 Sebastien Miroudot ،Norihiko Yamamo ،Wistromو  Colin Webbاز ،OECD
 Olga Memedovicو  Shyam Upadhyayaاز  Tom Beris ،UNIDOاز ،WCO
 Joscelyn Magdeleineو  Andreas Maorerاز  Federico Povin ،WTOاز ،UNIDO
 Mathian Reistes ،Luis Gozalez ،Markie Moryawan ،Karuly Kovocdو
 Ronald Jansenاز  UNSDو  Tim Sturgeonبه عنوان مشاور  UNSDاخذ شده است.
با تشکر ویژه از  ،Tim Sturgeonكه در سراسر فرایند بازنگري و اصالح به ویژه در طول
مراحل نهایي ویرایش ،فعال بود .فعاليت وي اجرایي و در ارتباط نزدیك با Ronald Jansen
از  ،UNSDكه به طور مستقيم مسئول مراحل مختلف فرایند بازنگري و اصالح ،از جمله
هماهنگي جلسات و مشاورههاي دورهاي بود انجام گرفته است.

پشتیبانی از کاربران BEC

پشتیبانی از کابران BEC
بخش آماري سازمان ملل متحد ) (UNSDمسئول توسعه و حمایت از ویرایش پنجم BEC

و جداول مربوط است .كاربران  BECبه استفاده از این طبقهبندي ،اشتراك گذاشتن
تجربيات و نظرات خود با توجه به كفایت طبقهبندي و ارائه ایدهها یا طرحهاي پيشنهادي
براي افزایش سودمندي آن تشویق ميشوند.
 UNSDاز وبسایت خود براي ارائه اطالعات بيشتر در زمينه منطق و كاربردهاي احتمالي
 BECو ایجاد جداول تطبيقي  BECبا  EBOPS ،CPC ،HSو  ISICموجود استفاده
ميكند .از آنجائي كه طبقهبندي  BECبر اساس رویههاي واقعي تجاري تدوین شده و این
رویهها ممکن است در طول زمان تغيير كند احتمال تغيير این جداول نيز وجود دارد.
كاربران باز هم به گزارش تغييرات رویههاي تجاري در مورد جزئيات كاالهاي خاص HS
تشویق ميشوند .اطالعات بهنگام شده در زمينه  BECو جداول تطبيقي در وبسایت
بخش آماري سازمان ملل  http://unstats.un.org/unsdhardeقابل استفاده است.
آمارهاي تجارت بينالمللي بر اساس  BECاز طریق وبسایت  Comtrades UNبه آدرس
 http://comtrade.un.orgقابل دسترسي است .سواالت در زمينه  BECنيز ميتواند به
آدرس  comtrade@un.orgارسال شود .ارتباطات رسمي در مورد  BECهم باید به مدیر
عامل بخش آماري سازمان ملل متحد از طریق پست ارسال شود.
2 United Nations Plaza
Room DC2-1670
New York, NY 10017
United States of America
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 -1مقدمه
 -1كتابچه حاضر به شرح و توصيف پنجمين نسخه از طبقهبندي بر اساس ردههاي عمده
اقتصادي ( )BEC REV5ميپردازد .طبقهبندي  BECدر واقع تجمع سطح باالیي از
طبقهبنديهاي موجود در زمينه كاالست .این طبقهبندي مروري اجمالي بر تجارت
بينالمللي بر مبناي سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال ( ،)HSطبقهبندي استاندارد
تجارت بينالملل ( )SITCو طبقهبندي محوري محصوالت ( )CPCارائه كرده است .برتري
نسبي این طبقهبندي به صورت سنتي در این است كه در واقع كاالها را بر اساس مصرف
نهایي دستهبندي ميكنند كه این طيف وسيعي از برنامههاي كاربردي تحليلي از قبيل
ادغام نسبي اقتصاد در زنجيره ارزش جهاني و برنامههاي كاربردي آماري ،مانند جریان كاال
براي براورد توليد ناخالص داخلي ( )GDPرا تسهيل ميكند.

الف .سابقه تاریخی
 -2در سال  1965و در جلسه سيزدهم ،كميسيون آماري پيشنهاد كرد كه دادههاي
ردههاي عمده اقتصادي كاال براي تکميل خالصه دادههاي صادرات و واردات بر اساس
بخشهایي از طبقهبندي استاندارد تجارت بينالملل ( )SITCگردآوري شوند .این ردهها
شامل غذا ،توليدات صنعتي ،تجهيزات سرمایهاي و كاالهاي مصرفي بادوام و بيدوام است.
 -3بر اساس درخواست كميسيون ،نسخه تجدید نظر شده  BECدر پانزدهمين جلسه
تهيه شد .این نسخه در هفت رده عمده گردآوري شده بود كه شامل پنج رده اصلي به
عالوه «سوختها و روان كنندهها» و «تجهيزات حمل و نقل» ميشود( .به جدول  1مراجعه
نمایيد) .در داخل ردههاي «كاالهاي سرمایهاي» و «تجهيزات حمل و نقل» تمایز بيشتري
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بين تجهيزات تکميل شده و «قطعات و لوازم جانبي» ایجاد شده است .در داخل ردههاي
«مواد غذایي و نوشيدنيها»« ،توليدات صنعتي (غير از غذاها)» و «سوختها و روان
كنندهها» تمایزي بين كاالهاي خام و فناوري شده در نظر گرفته شده است .در داخل
ردههاي «غذاي خام و نوشيدنيها»« ،غذاي فراوريشده و نوشيدنيها» و «تجهيزات حمل
و نقل (بجز وسایل نقليه مسافري)» تفاوتي بين كاالهاي براي استفاده در صنعت و یا
خانوار قائل شده است .كيمسيون بر این عقيده بود كه تفاوت بين كاالهاي صنعتي و
مصرف نهایي خانوار نميتواند براي «بنزین» (گازوئيل) یا «وسایل نقليه مسافري» در نظر
گرفته شود .در نهایت ،كميسيون تعریف بهتري براي تفاوت بين كاالهاي مصرفي بادوام و
بيدوام درخواست كرد كه نتيجه آن توليد یك زیر رده «كمدوام» داخل رده «كاالهاي
مصرفي طبقهبندي نشده در جاي دیگر» بود.
 -4ليست نهایي از ردههاي محصوالت در گزارش 2دبير كل در شانزدهمين جلسه
كميسيون در سال  1970پيشنهاد شد .نوزده رده حاصل شده پاسخي بود به نکاتي كه
توسط خود كميسيون ،كشورها و سازمانهاي بينالمللي پيشنهاد شده بود و به منظور
ارائه ردههایي كه تا حد امکان قابليت مقایسهپذیري با سطوح قبلي سيستم حسابهاي
ملي ( )SNAدر سه سطح كاالهاي سرمایهاي ،كاالهاي واسطهاي و كاالهاي مصرفي را
داشته باشد ،طراحي شده است .انتساب موارد در سطوح مصرف نهایي  SNAبراي «بنزین»
(گازوئيل) و «وسایل نقليه مسافري» به عهده خود استفادهكنندگان گذاشته شده است.
 -5پس از در نظر گرفتن سرفصلهاي اصلي بر اساس  BEC ،SITCاصلي در سال 1971
منتشر شد .هر چند ساختار كلي و پوشش آن بدون تغيير باقيمانده است ،تا كنون چهار
بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
 .1اولين تجدید نظر ،در سال  1976و بر اساس تغييرات نسخه دوم  SITCمنتشر
شد.
)2 - E/CN.3/408 (1970
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 .2نسخه دوم ،در سال  1984و بر اساس تغييرات نسخه سوم  SITCمنتشر شد.
 .3نسخه سوم ،در سال  1986و بر اساس بعضي اشتباهات سهوي نسخه 1984
منتشر شد.
 .4نسخه چهارم ،در سال  2002و بر اساس شرح مفصلتري از كاالهایي كه در نسخه
 2002طبقهبندي  HSو راهنمایي كد براي كاالهاي اساسي آن تدوین شده بود
ارائه شد( .ستون سوم جدول )1
 -6استانداردهاي حسابداري اقتصادي در وبسایت  Comtrades UNبراي دادههاي ساالنه
از سال  1995به بعد موجود است .اطالعات هر یك از سه سطح و همه زیرردهها نيز در
جدول  1موجود است.
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ب .توسعههای اخیر
 BEC -7اولين بار در سال  1965ارائه و در سال 1971توسط كميسيون آمار سازمان ملل
پذیرفته شد .عليرغم چهار بار تجدید نظر ،بهنگامسازي طبقهبنديهاي محصوالت،3
تغييرات خاص در تجارت بينالمللي و استانداردهاي حسابداري اقتصادي ساختار و پوشش
 BECبدون تغيير باقي مانده است.4
 -8عالوه بر افزایش شدید در مقياس تجارت بينالمللي در دهههاي اخير ،دو تغيير مهم
در مشخصات آن صورت گرفته است .اولي ،تجارت خدمات مهمتر شده است مانند خدمات
تعبيه شده در كاالهاي با محتواي مالکيت معنوي باال .دومي ،كسب و كار ،مخصوصاً
شركتهاي بزرگ ،عمليات خود را از طریق تعدادي از كشورها در زنجيرههاي ارزش جهاني
پيچيده سازماندهي كردهاند .به جاي اینکه توليد كاالهاي واسطهاي و نهایي در یك كشور
صادر كننده اتفاق بيافتد ،صادرات ميتواند دربردارنده منابع كاالها و خدمات از هر تعداد
از كشورها باشد .بنا بر این ارزشها و ویژگيهاي صادرات به طور كامل منعکس كننده
قابليتهاي توليدي و فني صادركننده نخواهد بود ،به دليل زنجيرههاي ارزش جهاني و
افزایش جریان كاالهاي خام ،تجارت كل در محصوالت واسطهاي سریعتر از  GDPجهاني
در دو دهه اخير افزایش یافته است .زماني كه ارزش در كشورهاي متعدد كه پيشگام
مصرف نهایي هستند اضافه ميشود ،ارزش موجود در كاالها و خدمات واسطهاي ميتواند
بيشتر از یكبار در آمارهاي صادرات محاسبه شود.5
 -9در پاسخ به این تغييرات ،پنجمين نسخه از  ،BECجامعتر از نسخههاي قبلي آن است.
 - 3این طبقهبنديها طبقهبندي استاندارد تجارت بينالملل ( )SITCو سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال ()HS
ناميده ميشوند.
 - 4این استاندارد شامل سيستم حسابهاي ملي  2008و ششمين نسخه از كتابچه راهنماي تراز پرداخت است به عنوان
مثال پيادهسازي دقيق تغييرات قوانين مالکيت ،معرفي یك بخش جدید خدمات توليد در آمارهاي تجارت خدمات و تغيير
بازرگاني از خدمات به كاالها.
 - 5زماني كه بحران مالي در سال  2008-2009باعث سقوط بسيار بزرگتر تجارت در مقایسه با  GDPشد ،تفاوت تا حدي
منجر به «دوباره شماري» تجارت در محصوالت واسطهاي شد.
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 در این نسخه خدمات و به تبع آن محصوالت ،به جاي كاال مورد استفاده قرار
ميگيرد.
 این نسخه یك سطح جدید از ردههاي عمده اقتصادي بر اساس خروجي اصلي
صنایع مربوطه به منظور تسهيل تجزیه و تحليل گستردهاي از تجارت و توليد
ارائه مينماید.
 این نسخه مصرف نهایي  SNAرا به عنوان یك بعد مجزا در نظر ميگيرد.
 این نسخه یك متغير جدید (یك بعد مشخصات) به منظور تمایز قائل شدن بين
واسطهايهایي كه عام (عمومي) هستند (به عنوان مثال مصرف در سراسر طيف
گستردهاي از صنایع) از آنهایي كه خاص هستند (كه به طور معمول در یك
صنعت خاص استفاده ميشوند) اضافه كرده است.
 -10كتابچه راهنما شامل پنج بخش و دو ضميمه است .بخش  2انگيزه اصلي براي تدوین
این طبقهبندي را مورد بحث قرار ميدهد .بخش  3جزئيات بُعد جدید نسخه پنجم BEC
را توضيح ميدهد .در حاليکه بخش  4به طور خالصه اطالعات تأليف و بخش  5نيز ارتباط
آن را با سایر طبقهبنديها نشان ميدهد .ضمایم ساختار كامل و كدهاي نسخه پنجم
طبقهبندي  BECو ارتباط آن با كاالهاي موجود در  HSو خدمات موجود در  CPCرا
نشان ميدهد.
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 -2انگیزه تجدید نظر BEC

الف .تصمیم اتخاذشده توسط کمیسیون آمار سازمان ملل متحد
 -11در جلسه  34در سال  ،2013كميسيون آماري سازمان ملل متحد با طرح پيشنهادي
گروه كارشناسي طبقهبنديهاي بينالمللي آماري موافقت كرد .این گروه ،تجدید نظر در
طبقهبندي  BECو ایجاد یك زیرگروه 6فني نسخه پنجم را پيشنهاد دادند .بنا بر این چهار
زمينه زیر براي بهبود پيشنهاد شد:
 )1تعریف مجدد ساختار  BECبراي انعکاس بهتر واقعيت اقتصاد كنوني
 )2گسترش دامنه  BECكه عالوه بر كاالها شامل خدمات نيز بشود .البته با توجه
بيشتر به كاالهاي واسطهاي.
 )3ارتقاي موارد توضيحي براي كمك به مولفان و استفادهكنندگان از دادههاي منتشر
شده بر اساس BEC
 )4ارائه جداول مقایسهاي براي برقراري ارتباط بين  BECو سایر طبقهبنديها
 -12در چهل و هفتمين جلسه كميسيون آمار پنجمين تجدید نظر از طبقهبندي براساس
ردههاي عمده اقتصادي براي استفاده به عنوان طبقهبندي آماري بينالمللي تحت تصميم
شماره  47/108امضا شد.7

 - 6افراد زیرگروه فني در قسمت سپاسگزاري آمده است.
 - 7مراجعه كنيد به http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-
47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
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ب .چه کسانی و برای چه اهدافی از  BECاستفاده میکنند؟
 -13تجدید نظر موثر از  BECمستلزم درك درستي از كاربردها و محدودیتهاي آن است.
در مرور ادبيات 8كه از سال  1971تا  2015صورت گرفته است بيشتر از پانصد مقاله و
گزارش به  BECارجاع داده شده كه بيشتر از  80درصد آنها بعد از سال  2000اتفاق
9
افتاده است .در حاليكه این نقل قولها طيف وسيعي از نشریات سياسي و مجالت علمي
را شامل ميشود ،تمركز اصلي بر روي توصيف ،ارزیابي و توضيح الگوهاي مشاهده شده در
تجارت بينالملل ،اثرات تعرفه ،سياستهاي تجاري و اقتصاد توسعه بوده است .یکي از
مهمترین بخشهاي تحقيقات ،تجارت درون صنعتي است كه با شناسایي تمایل كشورها
براي تجارت محصوالت مشابه ،برخي از فرضيات طوالني مدت در مورد مزیت نسبي و
تخصصي تجارت بينالملل را به چالش كشيده است .درحاليكه برخي از این پژوهشها بر
تمایزات ظریف بين محصوالت همگن (به عنوان مثال ،تجارت در برندهاي مختلف از
خودروهاي سواري) به بعضي منابع داده وابسته است ،و بعضي به دیگر منابع دادهBEC ،
به بينش تطبيقي به تغييرات در تجارت درون صنعتي عمودي و افقي ميپردازد (به عنوان
مثال در ميان صنایع و ردههاي طبقهبندي .)BEC
 -14عالوه بر مفيد بودن  BECبه عنوان یك ابزار تجزیه و تحليل تجارت و سياستهاي
تجاري ،این طبقهبندي به طور گستردهاي براي تجزیه و تحليل در سيستمهاي آماري نيز
به كار ميرود .به طور خاص ،طبقهبندي مصرف نهایي كاالهاي وارداتي كه توسط BEC
تهيه شده است در تجزیه و تحليل جریان كاال براي تدوین براوردهاي حسابهاي ملي از
محصول ناخالص داخلي( )GDPاستفاده ميشود و به ویژه براي تدوین جداول عرضه و
 UNSDرا در سایت

 - 8مروري بر این مراجع توسط بخش آماري سازمان ملل متحد
 http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/مالحظه نمایيد.
 - 9به عنوان مثال به مجالت زیر مراجعه كنيد:
اقتصاد بين الملل ،اقتصاد چين ،مجله اقتصاد یکپارچه ،بررسي اقتصاد جهاني ،مجله اقتصاد توسعه ،بازارهاي نوظهور امور مالي
و تجارت ،كسب و كار و تاریخ اقتصادي ،تعدد بررسي درامد و ثروت ،بررسي اقتصاد جهاني ،مجله بينالمللي ادبيات برنامهریزي
توسعه ،جهان اقتصاد ،مجله اقتصاد ،كشورهاي آفریقایي ،اقتصاد بينالملل ،چين و اقتصاد جهاني و مجله تجارت بينالملل
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مصرف ملي ،مورد استفاده قرار ميگيرد .این روش بر اساس این فرضيه كه ارتباط
منحصربهفردي بين هر محصول و طبقهبندي مبتني بر استفادهكننده غایي آن وجود دارد
كار ميكند كه اجازه ميدهد در یك چهارچوب عرضه – مصرف ،به هر یك از مصارف
واسطهاي ،تشکيل سرمایه ثابت ناخالص ،یا دیگر مصارف نهایي اختصاص داده شود.
 -15البته عدم برقراري هميشگي فرض نيازمندي حسابداران ملي براي بررسي و تعدیل
طبقهبنديهاي مبتني بر استفاده غایي  BECبا استفاده از منابع دادههاي تکميلي ،فرضي
به رسميت شناخته شده است .به عنوان مثال حتي اگر یك محصول بر اساس طبيعت
خود یك محصول خاص است این بدین معني نيست كه  100درصد از عرضه كل محصول
توسط خانوارهاي خصوصي خریداري شده است .موز قطعاً توسط مصرفكنندگان خریداري
شده ،اما همچنان ممکن است سهم معيني از كل واردات موز ،به عنوان مصرف واسطه در
صنعت مواد غذایي و رستوران استفاده شود .این دوگانگي از استفاده به طور طبيعي تعدادي
از گروههاي كاال (از لحاظ نظري همه) را به درجات مختلف تحت تاثير قرار ميدهد.
رایانههاي شخصي به عنوان مثال به خانوارها و كسب و كار به عنوان سرمایهگذاري سرمایه
ثابت به فروش ميرسد اما ميتواند به عنوان مصرف واسطهاي ثبت شود زماني كه به
سيستمهاي فناوري بزرگتر صنعتي و سيستمهاي شركتهاي بزرگ فناوري به كاربران
به عنوان محصوالت نهایي پس از آن فروخته ميشود .در واقع ،این به دليل ابهامات كاربرد
دوگانه است (به طور اخص آنهایي كه استفاده از آنها در یك رده خاص به طور نامتناسبي
در نظر گرفته نشده است) كه نسخههاي قبلي  BECردههاي مصرف نهایي را به خودروهاي
سواري و وسایل نقليه مسافري اختصاص نداده بود.

پ .توسعه ساختار BEC

 -16انگيزه تجدید نظر و ارتقاي روند  BECتعدادي از عوامل را بهبود بخشيده است .شاید
مهمترین این عوامل نياز به معرفي شفافيت و سادگي در ساختار  BECاست .این ساده و
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آسانسازي را ميتوان در شکل  1مشاهده كرد .این شکل روابط پيچيده و گيجكننده بين
دستهها را در نسخه چهارم طبقهبندي  BECنشان ميدهد .در عوض در شکل  2ميتوان
سلسله مراتب منطقي نسخه پنجم طبقهبندي  BECرا مشاهده نمود .به طور قطع در
نسخه تجدیدنظر شده ،جدایي كامل بين اقتصاد و ردههاي مصرف نهایي ایجاد شده است.
همچنين نسخه مذكور فرصت معرفي یك متغير جدید (بعد مشخصات) براي كمك به
تجزیه و تحليل زنجيره ارزش جهاني را فراهم ميسازد.
 -17از آنجا كه ساختار جدید نسخه پنجم طبقهبندي  BECتفکيك واضحي از ردههاي
اقتصادي بر اساس زمينه محصوالت و ردههاي استفاده غایي ارائه ميكند ،تفسير آن نيز
راحتتر خواهد بود .نسخه چهارم  BECمتکي بر رویکرد تركيبي گيجكنندهاي است كه
برخي از ردههاي عمده اقتصادي را بر اساس ویژگيهاي كاال (مواد غذایي و نوشيدني،
سوخت و روان كننده ،تجهيزات حمل و نقل) با اتصال بيشتر به ردههاي استفاده غایي
تعریف ميكند ،در حاليکه سایر آنها بر اساس استفاده غایيشان و شامل ردههاي عمده
سطح باال تعریف شدهاند (توليدات صنعتي /كاالهاي سرمایهاي و كاالهاي مصرفي) .به
عبارت دیگر استفاده غایي هم در نسخه چهارم  BECبه عنوان ردههاي سطح باال و هم به
عنوان زیرمجموعه زیررده از دیگر ردههاي سطح باالي اقتصادي ظاهر ميشود.
 -18ساختار جدید  BECامکان شناسایي استفاده غایي در درون هر رده عمده را فراهم
ميآورد به عنوان مثال ،كاربران قادر به شناسایي تشکيل سرمایه در ردههاي اقتصادي از
قبيل ساختمان و فناوري اطالعات و ارتباطات خواهند بود (تشکيل سرمایه یك رده واحد
بر اساس نسخه چهارم  BECاست) .به دليل تفاوتهاي قابل توجه در قيمت و استهالك،
تجهيزات سرمایهاي در سراسر ردههاي اقتصادي موضوعي مهم در نظر گرفته ميشود .به
عنوان مثال ،فناوري اطالعات و ارتباطات بهطوركلي كاهش در قيمتها و نرخ باالي
استهالك را تجربه ميكند در حاليکه ساختمان به طول معمول استهالك كم و افزایش
قيمت در تجهيزات سرمایهاي را تجربه مينماید.
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 -19با تعریف كردن ردههاي عمده اقتصادي به طور كامل بر اساس محصوالت اساسي (به
جاي ادغام آن با ردههاي استفاده غایي همانگونه كه به عنوان موردي در تجدید نظر قبلي
مد نظر بود) نسخه پنجم  BECامکان مقایسهپذیري بينالمللي را بيشتر فراهم خواهد
كرد .چرا كه محصوالت موجود در یك رده اقتصادي با طبقهبنديهایي كه توسط اعضاي
جامعه آماري جهاني به توافق رسيده است ،در تطابق خواهد بود .این طبقهبنديها مانند
سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال ) (BECو طبقهبندي محوري محصوالت و
خدمات ( )CPCاست.

شكل  -1ارتباطات نسخه چهارم BEC

 -20همانگونه كه قبالً ذكر شد ،تخصيص محصوالت به ردههاي استفاده غایي همراه با
بعضي از چالشهاي كوچك همراه است .براي بسياري از محصوالت ،رده استفاده غایي
مربوطه كامالً واضح است .در چنين مواردي یك جدول مقایسهاي ساده بين  ( HSو )CPC
و  BECبراي تعریف استفاده غایي كافي خواهد بود .با این حال ،محصوالتي كه مصرف
نهایي آنها واضح نيست براي تعریف مصرف نهایي متناسب ،از شيوه مناسب در حسابهاي
ملي استفاده ميشود.
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شكل  -2ارتباطات نسخه پنجم BEC

ت .موارد مشمول خدمات در نسخه پنجم BEC

 -21رشد روزافزون خدمات نياز به اضافه كردن آنها در بعد محصول  BECرا باعث شده
است .تقریباً همه مشخصات تعریف شده خدمات ،یعني آنها كه غير قابل تجارت ،غير انبار
شدني ،سفارشي و غير حساس به رقابت قيمت هستند به نحوي قابل تغيير هستند كه
تجارت بينالملل را امکانپذیر و محرك ميسازند .خدمات مركز توجه رقابتهاي شدید
بينالمللي و نوآوريهاي پویا هستند و در نتيجه عالقه رو به رشد سياستمداران را به خود
جلب كردهاند.
 -22با استانداردسازي ،كاالیي شدن و افزایش مقياس ،نهاده نيروي كار در بخش خدمات
نسبت به هزینهها حساستر شدهاند و این امر باعث شده كه شركتهاي سرمایهگذاري
براي بهرهگيري از گزینه منابع جدید داخلي و بينالمللي براي دامنه وسيعي از خدمات و
عملکرد كسب و كار از جمله برنامهنویسي نرمافزار ،وظایف اداري «دفتر پشتيباني» خرید
و فروش ،خدمات به مشتریان و حتي مواردي از تحقيق و توسعه انگيزه داشته باشند.
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اقتصادهایي مانند هند و فيليپين براي رشد اقتصادي بر صادرات خدمات و خدماتي كه
شامل سهم بيشتري از توليد و مصرف كاالهاست تکيه ميكنند .به این دالیل ،به این
اجماع رسيده شد كه زمان آن رسيده است كه خدمات در طبقهبندي  BECوارد شود.

ث BEC .و تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی
 -23ظهور زنجيرههاي ارزش جهاني تمایز تحليلي بين تجارت كاالهاي واسطهاي و تجارت
كاالهاي نهایي را مهمتر ساخته است .10تجارت برحسب ردههاي استفاده غایي روابط دو
جانبه در تجارت محصوالت واسطهاي و نهایي را كه براي درك پویایي روند معاصر در
تجارت بينالملل و جهاني شدن مهم است را برجسته مينماید .تصویر كاملتري از این
قبيل ارتباطات متقابل اقتصادي ،توسعه جداول داده و ستانده جهاني و شاخصهاي تجارت
در ارزش افزوده ( ،)TIVAازقبيل ورود محتواي صادرات است.11
 -24با این حال محققان دریافتند تعریف مصرف واسطه در نسخه چهارم  BECبراي
بررسي مشاركت زنجيره ارزش جهاني 12حتي با زیرطبقه واسطهاي خام و فراوري شده در
سه رده عمده (مواد غذایي و نوشيدنيها ،توليدات صنعتي و سوختها و روانكنندهها)
بيش از حد عمده در نظر گرفته شده است .مفيد بودن رده كاالي واسطهاي «فراوريشده»
در نسخه چهارم طبقهبندي  BECبه عنوان یك نماینده براي تجارت زنجيره جهاني مرتبط

 - 10در استفاده از اصطالح زنجيره هاي ارزش جهاني ،منظور اشاره به نوار گستردهاي از ادبيات تجزیه و تحليل پدیدههاي
تقریباً مشابه در زمانهاي گوناگون است كه به عنوان مشاركت در توليد ،تخصصيسازي عمودي ،تفکيك و تجزیه و توليد
برون مرز سپاري ،تجارت در ارزشافزوده در نظر گرفته ميشود.
 Miroudot - 11و همکاران ( )2011( WTO ،)2012( OECD ،)2009و  )2014( Escaithنمونههایي از تحقيقات
مرتبط با  GVCهستند كه در آن شناسایي كاالهاي واسطه نقش مهمي ایفا ميكنند.
 - 12براي مثال به این موارد مراجعه كنيد  Ishiو  )2001( Yiدر «ماهيت و رشد تخصصي عمودي در تجارت جهاني» یا
« )1998( Yeaysچقدر اشتراكگذاري توليد جهاني بزرگ است».
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به صراحت بررسي شده است .13مشخص شده است كه رده كاالهاي واسطهاي شامل
بسياري از محصوالت عمومي با قيمتهاي منتشر شده مرجع (به عنوان مثال عدل پنبه،
روغن بزرگ) و یا مواردي كه در حراج فروخته ميشود ،مانند محصوالت واسطهاي پيچيده
در نظر گرفته شده براي استفاده در صنایع خاص و براي محصول نهایي خاص (به عنوان
مثال قطعات خودرو ساخته شده براي یك نام تجاري خاص یا مدل خودرو) درنظر گرفته
ميشود.
 -25شکل  3نشان ميدهد چگونه یك طبقهبندي كلي از ارزش افزوده را ميتوان از
ساختار نسخه پنجم  BECاستخراج كرد .این مدل با واسطهايهاي خام در بعد فراوري به
دنبال افزایش ویژگي محصول نهایي در بعد مشخصات (عمومي و پس از آن واسطهاي
خاص فراوري شده) آغاز ميشود و با كاالها و خدمات مصرفي نهایي همانطور كه در شکل
 3نشان داده شده است پایان ميیابد.

كاالها و خدمات مصرفي
نهایي

كاالها و خدمات
واسطهاي فراوري شده
خاص

كاالها و خدمات
واسطهاي فراوري شده
عمومي

كاالهاي واسطهاي خام

شكل  -3نسخه پنجم  ،BECزنجیره ارزش افزوده

 - 13مراجعه كنيد به  Timothy ،Sturgeonو « ،)2010( Olga Memedovicترسيم زنجيرههاي ارزش جهاني :تجارت
كاالهاي واسطهاي و تغييرات ساختاري در اقتصاد جهان» .تعرفه .UNIDO 05/2010
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 -3ساختار نسخه پنجم BEC

الف .ابعاد ردههای عمده اقتصادی – سطح باال
 -26بر اساس درخواست كميسيون آماري ،ردههاي عمده اقتصادي باید مربوط به
واقعيتهاي حاضر اقتصادي باشند .طبقهبندي استاندارد بينالمللي فعاليتهاي اقتصادي
( )ISICميتواند پایهاي براي ساختار ردههاي عمده اقتصادي باشد .زیرا  ISICنشاندهنده
ساختار اقتصادي جوامع است و تعریف فعاليت اقتصادي در  ISICنوع توليد انجام شده
توسط واحدهاي اقتصادي (جایي كه این واحدها ميتواند به صورت یك گروه ،صنایع را
شکل دهند) را منعکس ميكند .صنایع مذكور ميتواند به طور خاص نوع خاصي از كاالها
و خدمات را توليد كند .در این روش توضيحاتي از (سطوح باالي) ردههاي اقتصادي نسخه
پنجم  BECاز ردههاي  ISICو در فصلهاي اصلي مربوطه در ( HSبراي كاالها) و CPC
(براي خدمات) مشتق شده است .در حاليکه  CPCشامل كاال هم ميشود .ارتباط  BECبا
 HSبراي طبقهبندي كاالها به علت وجود جزئيات اضافه در  HSترجيح داده شده است.
 -27وبسایت  14UNSDایجاد شده براي  BECجزئيات كامل كدهاي محصوالت  HSو
 CPCرا شامل ردههاي باالیي  BECو ارتباطشان با كدهاي نسخه چهارم  ،ISICنشان
ميدهد .این رابطه با  ISICباید به عنوان یك ارتباط بين بخشهاي اقتصادي ( )ISICو
كاالها و خدمات ( )BECكه به طور معمول توليد ميشوند در نظر گرفته شود .ارتباطات
كامل  HSو  CPCبا  6بعد  BECدر دسترس است و در وبسایت  ،UNبخش آماري
نگهداشته خواهد شد .این نگهداري به توصيههاي اضافي از كارشناسان صنعت در استفاده
غایي ردههاي كاالهاي معين  HSاشاره خواهد داشت .همچنين با تغييرات نسخه جدید
طبقهبندي  HSكه بهزودي به نسخه  2017تغيير خواهد كرد ،مطابقت خواهد داشت.

 - 14مراجعه كنيد به http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/
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ب .بُعد محصول – سطح دوم
بعد محصول داراي دو رده است )1 :كاالها )2 ،خدمات؛ این تمایز فقط در كاربرد غایي در
مصرف واسطه و نهایي است؛ خدمت در تشکيل سرمایه ثابت ناخالص صدق نميكند.
 -28منظور از محصوالت در  SNAسال  ،2008كاال ،خدمات و دانش توليد محصول است.
سطح دوم طبقهبندي  BECفقط به كاالها و خدمات اشاره ميكند كه خدمات مشتمل بر
دانش ميشود .به عبارت دیگر نسخه پنجم  BECاز تعریف كاالها در  SNAپيروي ميكند
و خدمات را تركيبي از تعریف  SNAاز خدمات و محصوالت دانش محتوا در نظر ميگيرد.
تعاریف  SNAبه شرح زیر است.
 SNA -29كاالها 15را به عنوان اشياء فيزیکي در نظر ميگيرد كه براي آنها تقاضا وجود
دارد ،بر آنها حقوق مالکيت ميتواند ایجاد شود و مالکيت آنها ميتواند با درگير شدن در
تراكنشهاي بازار از یك واحد نهادي به واحد نهادي دیگر تغيير یابد .كاالها به این منظور
مورد تقاضا قرار ميگيرند كه ممکن است براي ارضاي نيازها یا خواستههاي خانوارها یا
جامعه یا براي توليد دیگر كاالها و خدمات به كار رود .توليد و مبادله كاالها فعاليتهاي
كامالً متمایزي هستند ،بعضي از كاالها ممکن است هيچ وقت مبادله نشوند در حالي كه
بعضي دیگر ممکن است به دفعات زیاد خرید و فروش شوند .توليد یك كاال هميشه ميتواند
از فروش یا بازفروش بعدي آن جدا باشد.
 SNA -30خدمات را نتيجه یك فعاليت توليدي تعریف ميكند كه شرایط واحدهاي
مصرفكننده را تغيير ميدهد یا مبادله محصوالت یا دارایيهاي مالي را تسهيل ميكند.
این نوع از خدمات را ميتوان به ترتيب به عنوان خدمات ایجاد تغيير مؤثر و خدمات
حاشيهاي نام برد .خدمات ایجاد تغيير مؤثر ،ستاندههایي هستند كه بر اساس سفارش
توليد ميشوند و به طول معمول تغييرات مؤثري هستند كه توسط فعاليتهاي
توليدكنندگان بنا به تقاضاي مصرفكنندگان در شرایط واحدهاي مصرف شونده ایجاد

 - 15به  SNAسال  ،2008بخش  ،6پاراگراف  15-22مراجعه كنيد.
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ميشوند .خدمات ایجاد تغيير مؤثر ،بنگاههاي مجزایي كه بتوان بر آنها حق مالکيت ایجاد
كرد نيستند .آنها جدا از توليدشان نميتوانند داد و ستد شوند .زماني كه توليدشان كامل
ميشود باید به مصرفكنندگان ارائه شوند.
 -31همانگونه كه قبالً ذكر شد نسخه پنجم طبقهبندي  BECشامل محصوالت دانش
محتوا در دسته خدمات آن است .محصوالت دانش محتوا در  SNAسال  2008به عنوان
آن دسته از محصوالت كه شامل ارائه ،ذخيرهسازي ،ارتباطات و اشاعه اطالعات ،مشاوره و
سرگرمي به نحوي كه واحد مصرفكننده بتواند به صورت مستمر به دانش دسترسي داشته
باشد ،تعریف ميشود .محصوالت دانش محتوا شامل اخبار ،گزارشهاي مشاورهاي،
برنامههاي كامپيوتري ،فيلم ،موسيقي و غيره هستند ،ستانده این صنایع كه بتوان حق
مالکيت بر آنها ایجاد كرد معموالً به صورت اشيا فيزیکي (اعم از كاغذي یا رسانه الکتریکي)
ذخيره ميشوند كه ميتوانند مانند كاالهاي عادي داد و ستد شوند .اینها داراي بسياري از
ویژگيهاي كاال هستند كه ميتواند بر آنها حقوق مالکيت ایجاد كرد و آنها ميتوانند به
طور مستمر مورد استفاده قرار گيرند .این محصوالت اعم از اینکه به عنوان كاال شناخته
شوند یا خدمت ،داراي این ویژگي اساسي مشترك هستند كه ميتوانند توسط واحدي
توليد شده و به واحد دیگر عرضه شوند .از این رو امکان تقسيم نيروي كار و پدید آمدن
بازارها را فراهم ميسازند .زماني كه این تقسيمبندي نيروي كار در حوزه بينالمللي صورت
ميگيرد تبدیل به زنجيره ارزش جهاني ميشود.

پ .بُعد استفاده غایی در  – SNAسطح سوم
داراي سه رده است )1 :مصرف واسطه  )2تشکيل سرمایه ثابت ناخالص  )3مصرف نهایي
 -32سطح سوم طبقهبندي  BECتمایز بين ردههاي مصرف نهایي است .همانگونه كه قبالً
ذكر شد ،ساختار پيشنهادي  BECبا نسخههاي قبلي متفاوت است كه در آن ردههاي
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مصرف نهایي به طور مستقل طبقهبندي شدهاند؛ هيچ رده مصرف نهایي از یك رده عمده
تشکيل نشده است و هر رده اقتصادي توسط مصرف نهایي به طور كامل قابلتجزیه است.
 -33مصرف فعاليتي است كه در آن واحدهاي نهادي كاالها و خدمات را استفاده ميكنند،
ولي دو نوع مصرف كامالً متفاوت با یکدیگر وجود دارد ،مصرف واسطه ،از كاالها و خدماتي
تشکيل شده است كه طي دوره حسابداري در جریان توليد مصرف ميشوند .مصرف نهایي،
از كاالها و خدماتي تشکيل شده است كه توسط خانوارهاي فردي یا كل جامعه براي براورد
نيازها یا خواستههاي فردي یا جمعي آنها استفاده ميشوند .فعاليت تشکيل سرمایه
ناخالص ،مانند مصرف واسطه محدود به واحدهاي نهادي به دليل توانایي آنها به عنوان
توليدكننده است كه به صورت ارزش تحصيل منهاي ارزش واگذاري دارایيهاي ثابت
تعریف ميشود .دارایيهاي ثابت ،دارایيهاي توليد شده (نظير ماشينآالت ،تجهيزات،
ساختمانها یا سایر بناها) هستند كه در دورههاي حسابداري متعددي (بيش از یك سال)
به طور مکرر یا مستمر در توليد استفاده ميشوند .فرق بين مصرف واسطه و تشکيل
سرمایه ناخالص بستگي به این دارد كه كاالها و خدمات استفاده شده در دوره حسابداري
به طور كامل مصرف ميشوند یا خير .اگر مصرف ميشوند ،مصرف آنها مبادالت جاري بوده
به عنوان مصرف واسطه ثبت ميشود؛ در غير اینصورت مبادالت آنها انباشت بوده و در
حساب سرمایه ثبت ميشود.
 -34ماهيت و هدف كلي از تشخيص تشکيل سرمایه ثابت و ناخالص و مصرف ،اعم از
واسطه یا نهایي ،روشن است .این تشخيص براي تحليل و سياستگذاريهاي اقتصادي
موضوع مهمي است .با این حال ،تعيين مرز بين مصرف و تشکيل سرمایه ثبت ناخالص در
عمل هميشه آسان نيست .برخي فعاليتها داراي عناصري هستند كه به نظر ميرسد
مصرف باشند و در عين حال داراي عناصر دیگري هستند كه آنها را تشکيل سرمایه جلوه
ميدهد.
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ت .بُعد ویژگی – سطح چهارم
داراي دو رده است )1 :خام و  )2فراوريشده؛ این تمایز تنها براي كاالها و مصرف واسطهاي
و نهایي به كار برده ميشود.
 -35در سطح چهارم طبقهبندي  BECتفاوت بين كاالي خام و فراوريشده در نظر گرفته
شده است .این تمایز فقط در محصوالت به كار برده ميشود .تعریف خام در مقابل
فراوريشده از فرمول اصلي BEC 16گرفته شده است .كاالهاي خام آنهایي هستند كه به
صورت ذاتي محصوالتي از بخشهاي اوليه اقتصاد هستند .به عنوان مثال ،كشاورزي،
جنگلداري ،ماهيگيري و دیگر صنایع استخراجي .با این حال ،كاالهایي كه ذاتاً محصوالت
بخشهاي دیگر هستند ،از قبيل توليد ،كه در آن محصول دستخوش یك تغيير كوچك
ميشود ،هنوز به عنوان «خام» در مواردي كه تقریباً همه ارزش محصول مرتبط با
قسمتهاي اصلي اقتصاد در ارتباط است ،در نظر گرفته ميشود .به عنوان مثال ،پنبه
زماني كه پاك ميشود دستخوش تغييرات فيزیکي ميشود .اما از آنجایي كه بيشتر ارزش
پنبه پاكشده از بخش كشاورزي ناشي ميشود ،در طبقهبندي  BECبه عنوان كاالي خام
در نظر گرفته ميشود .بنا بر این یك كاال به عنوان كاالي خام طبقهبندي ميشود اگر
محصولي از مزرعه ،جنگل و ماهيگيري یا از صنعت استخراج باشد به نحوي كه ارزش
تبدیل آن تنها یك سهم جزئي داشته باشد.
راهنماي طبقهبندي كاالها به عنوان خام و یا فراوريشده ميتواند در توضيحات مرتبط با
عناوین فرعي  ،HSكه از كلماتي مانند «خام»« ،تصفيه نشده /طبيعي»« ،در فرم اوليه» یا
«فشردهشده اما فراورينشده» براي معرفي آنها استفاده شده است ،مورد جستجو قرار
گيرد .بازیافت و مواد اوراق و قراضه نيز  BECجزء مواد خام در منظور ميشود.
 -36از سوي دیگر ،كنسرو غذاهاي آماده ،بيشتر ارزششان را از صنعت فراوري غذا به دست
ميآورند و به طور كلي به صورت كاالهاي فراوريشده طبقهبندي ميشوند .به طور كلي

 - 16مراجعه كنيد به )E/CN.3/408 (1970
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اگر یك كاال به عنوان یك كاالي خام طبقهبندي نشود به عنوان كاالي فراوريشده در نظر
گرفته ميشود .بعد فراوري نسخه پنجم  ،BECبينشي درمورد موقعيت شركتها در زنجيره
ارزش جهاني ارائه ميكند .بطور كلي ،توليدكنندگان كاالهاي خام در قسمتهاي باالدست
(در آغاز زنجيره توليد) زنجيره ارزش افزوده نسبت به شركتهایي كه كاالهاي خام را براي
فراوريهاي آینده به كار ميبرند ،قرار دارند( .به شکل  3مراجعه كنيد)

ت .بُعد مشخصات – سطح پنجم
داراي دو رده است )1 :عمومي  )2خاص؛ این تمایز مربوط به كاالهاي فراوريشده و
خدمات است كه عمدتاً شامل مصرف واسطه ميشود و ميتواند در بعضي موارد به عنوان
تمایز بين كاالهاي فراوريشده براي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص به كار برده شود.
 -37بعد مشخصات بعد جدید طبقهبندي  BECاست .هدف اصلي آن جدا كردن تجارت
كاالهاي خام و واسطهاي عمومي از تجارت واسطههاي بسيار خاص است .این تمایز بسيار
مفيد است زیرا زنجيرههاي ارزش جهاني به صورت بارزي شامل معامالت بينالمللي در
برخي از سطوح واضح همکاري ،17به جاي معامالت متعارف كه بيشتر زیربناي تجارت
«سنتي» است ،ميشود .در حاليکه محققان ليست موقتي از محصوالت متفاوت و بسيار
مشخص گذشته 18ارائه دادهاند ،بعد مشخصات نسخه پنجم  BECیك توافق رسمي،
بينالمللي براي این ليست ارائه مينماید.
 -38از جهت كاالها ،واسطهايهاي خاص فراوريشده به شدت وابسته به صنعتي كه
محصوالت ساخته ميشوند هستند و در برخي موارد شامل اجزا و قطعات سازنده با توجه
به شرایط خاص یك یا تعداد كمي از خریداران با یك یا چند كاربري خاص ميشوند .به
عنوان مثال ،بسياري از قطعات خودرو و هواپيما و اجزاي پيچيدهتر الکترونيکي ميتوانند
 - 17مراجعه كنيد به « ،2005 ،Gereffi, Gary, John Humphrey, and Timothy Sturgeonحکومت زنجيرههاي
ارزش جهاني» ،نقد و بررسي اقتصاد سياسي بينالملل78-104 :12)1( ،
 - 18به عنوان مثال مراجعه كنيد به « ،Yeats, Alexander.1998چقدر اشتراكگذاري توليد جهاني بزرگ است؟» مقاله
پژوهشي سياست بانك جهاني  ،1871ژانویه ،همچنين مواردي كه در زیر به آن اشاره شده است.
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به عنوان محصوالت واسطهاي توصيف شوند .حتي محصوالت ساختهشده در دستههاي
استاندارد بزرگ مانند داروها و روشهاي توليد فرایند مداوم مانند مواد شيميایي و
پالستيکي موجود در انبار را ميتوان خاص در نظر گرفت اگر بر اساس حق ثبت اختراع
محافظت شده و بر اساس فرمول خاص توليد شده باشند كه دیگران به دالیل قانوني یا
قابليتهاي فني حق دسترسي به آنها را نداشته باشند .كاالهاي واسطهاي فراوريشده
عمومي معموالً با فاصله نسبت به مناطق باالدست زنجيره ارزش افزوده (همانگونه كه در
شکل  3نشان داده شده است) قرار ميگيرند .این كاالها ،كاربرد گستردهتري در صنایع
دارند و در نتيجه بيشتر نشان دهنده تجارت متعارف به جاي تجارت صراحتاً هماهنگ
شده استفاده است كه پویاترین بخش زنجيره ارزش جهاني است.
 -39تعيين خاص یا عمومي بودن به صورت مورد به مورد بر اساس مشاوره با كارشناسان
صنعتي و همچنين بر اساس ليست محصوالت مشابه در نظر گرفته شده است .به عنوان
مثال  19)1999( Rauchسه طبقه محصول در نسخه دوم  SITCشناسایي ميكند)1( :
محصوالت همگن ،كه بر اساس معامله در بورس انجام ميشود )2( .قيمت مرجع كاالها با
قيمتهاي منتشرشده و ( )3محصوالت متفاوت بدون قيمتهاي منتشرشده .براي رسيدن
به اهداف  ،BECكاالهاي واسطهاي عمومي ميتواند با كاالهاي همگن و كاالهاي با قيمت
مرجع مربوط باشد و كاالهاي واسطهاي خاص با كاالهاي متفاوت مربوط باشد 20.عالوه بر
این ،واسطهايهاي خاص كه توسط  )2010( Sturgeon & Memedovicشناسایي شده،
بسياري از محصوالت را شامل ميشود اما فقط سه بخش صنعت را پوشش داده و به این
21
معنا نيست كه جامع است .همچنين ليست «قطعات و لوازم جانبي» كه توسط
 - 19مراجعه كنيد به « ،)1999( Rauch, James E.شبکهها در مقابل بازار در تجارت بينالملل» مجله اقتصاد بينالملل
(( ،48)1ژوئن 7-35:)1999
 - 20بعد ویژگي همچنين شبيه به شاخص «پيچيدگي محصول» مركز توسعه بينالمللي هاروارد است كه با استفاده از
ميانگين كشورهاي مختلف كه یك محصول خاص را توليد ميكنند و ميانگين فراگير دیگر كاالهایي كه این كشورها ميسازند
(مراجعه كنيد به  )atlas.cid.harvard.edu/about/glossary/محاسبه ميشود.
 - 21مراجعه كنيد به  Athukoralaو « )2010( Prema-Chandraشبکههاي توليد و الگوهاي تجارت در شرق آسيا:
منطقهاي یا جهاني شدن؟» .بانك توسعه آسيا ،سري تعرفههاي ادغام اقتصادي منطقهاي ،#56 ،آگوست.
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 Athukoralaدر سال  2010با  525كاالي  6رقمي  HSارائه شده ميتواند نقطه شروع
مفيدي در ميان انواع صنایع باشد.
 -40در حاليکه بعد فراوري نسخه پنجم طبقهبندي  BECبه طور كلي در زمينه خدمات
قابل اجرا نيست ،بعد مشخصات كاربردي است .خدمات ميتواند به نحو موثري به خدمات
واسطهاي خاص ،كه متناسب با یك یا تعداد كمي از خریداران در یك صنعت واحد هستند
و خدمات واسطهاي عموميتر كه ممکن است به عنوان ورودي در هر تعداد از صنایع
مختلف ميباشد ،تقسيم شود .به عنوان مثال ،خدمات فاضالب و تاسيسات دیگر ،خدمات
واسطهاي عمومي هستند در حاليکه خدمات طراحي سيستمهاي كامپيوتري ،خدمات
نرمافزاري و خدمات معماري به صورت عام به عنوان خدمات خاص واسطهاي در نظر گرفته
ميشوند ،تعيين خدمات عمومي یا خاص نياز به بررسي مورد به مورد دارد.
 -41تفاوت بين صادرات و واردات با ابعاد مشخصات در نسخه پنجم طبقهبندي BEC
مهم تلقي ميشود ،زیرا صادرات كاالها و خدمات خاص ،سطح معيني از ادغامهاي وابسته
را نشان ميدهد در حاليکه واردات كاالها و خدمات خاص برخي از سطوح كنترل بر
فعاليتهاي انجامشده در زنجيرههاي ارزش جهاني و یا كنترل بر یا نزدیك به فعاليتهاي
مربوط به نوآوري را نشان ميدهد .مطالعات موردي كه توسط  lindenو همکارانش در
سال  2011انجام شده 22نشان ميدهد بنگاههایي كه فعاليتهاي زنجيره ارزش جهاني را
در حاليکه حفظ كنترل بر طراحي محصول ،نام تجاري و بازاریابي را انجام ميدهند كنترل
و سازماندهي ميكنند ،سود باالتري به نسبت شركتهایي كه به عنوان تأمينكننده در
زنجيره ارزش جهاني عمل ميكنند كسب ميكنند .این شركتها تمایل دارند كه در رأس
زنجيره ارزش جهاني قرار بگيرند و كاالها و خدمات واسطهاي خاص خود را صادر كنند.

 - 22مراجعه كنيد به « 2011 ،Linden, Greg; Kraemer, Kenneth; and Dedrick, Jasonنوآوري و ایجاد
فرصتهاي شغلي در یك اقتصاد جهاني :مطالعه موردي آي پاد اپل» كميسيون تجارت ایاالت متحده آمریکا مجموعه مقاالت
سمپوزیوم مشترك ایاالت متحده و چين .فناوري پيشرفته تجارت و توسعه صنعتي .مجله بينالمللي بازرگاني و اقتصاد .ماه
مِي ،صفحات 223-240
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ج .بُعد دوام – سطح ششم
داراي دو رده است )1( :بيدوام و ( )2بادوام؛ تنها در كاالها و مصرف نهایي كاربرد دارد؛
تمام محصوالت براي مصرف واسطهاي بيدوام و همه كاالها براي تشکيل سرمایه ثابت
ناخالص بادوام است.
 -42مطابق آنچه در  SNAسال  232008آمده است .تفاوت بين كاالهاي بادوام و بيدوام
بر اساس معياري مانند بادوام بودن فيزیکي آنها نيست .بلکه تفاوت آنها بر این اساس است
كه آیا كاالي مورد نظر را ميتوان فقط یكبار براي توليد یا مصرف استفاده كرد یا ميتوان
آن را به طور مکرر یا مستمر به كار برد .براي مثال زغال یك كاالي بسيار بادوام به مفهوم
فيزیکي است ،ولي فقط یكبار ميتواند بسوزد .كاالي بادوام كاالیي است كه ميتوان آن
را به كرات یا به طور مستمر در طول دورهاي بيش از یك سال كه به عنوان نرخ عادي یا
متوسط استفاده فيزیکي است ،مورد استفاده قرار داد .كاالي بادوام مصرفي كاالیي است
كه ميتوان آن را به طور مکرر یا مستمر در طول یك دورهي یكساله یا بيشتر به منظور
مصرف به كار برد.
 -43بهتر است كاالي بيدوام به عنوان یك كاالي یك بار مصرف در نظر گرفته شود .به
عنوان مثال ،مواد غذایي و نوشيدنيها براي رفع گرسنگي و تشنگي فقط یكبار مورد
استفاده قرار ميگيرند .نفت ،زغالسنگ یا چوب فقط ميتواند یكبار سوزانده شود اما با
این وجود از نظر فيزیکي بسيار بادوام هستند و ميتوانند به طور مشخص ذخيره شوند.
خانوارها ممکن است سهم قابل توجهي از مواردي كه به عنوان بيدوام در نظر گرفته
ميشود از قبيل بسياري از انواع مواد غذایي و سوخت را نگهداري كنند.

چ .ترکیب خاصی از ابعاد ششگانه
 -44در حاليکه تركيبات  6بعدي زیادي ميتوان از نسخه پنجم طبقهبندي  BECایجاد
كرد ،همه این تركيبات نميتوانند هر ارتباط تجاري با این ابعاد داشته باشند .به عنوان
 - 23به  SNAسال  2008بخش  ،9پاراگراف  42مراجعه كنيد.
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مثال ،ابعاد فراوري و دوام نه تنها براي كاالها استفاده ميشوند بلکه فعاليتهاي خدماتي
به صورت دانش برمبناي سرمایه ،از قبيل نرمافزار ،پایگاه داده ،تحقيق و توسعه ،اكتشافات
هنري و معدني ،نيز معيارهاي دوام را در بر دارند .با این تعریف فقط كاالهاي بادوام هستند
كه در تشکيل سرمایه ثابت و هرگونه مصرف واسطهاي منعکسكننده بيدوامها هستند.
به همين دليل است كه براي این ردههاي مصرف نهایي ،نيازي به تفاوت قائل شدن بين
بادوام و بيدوام نيست (همانگونه كه در شکل  2نشان داده شده است).
 -45به طور خالصه ،خدمات براي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص به كار نميرود .بعد فراوري
فقط براي كاالها و تنها براي واسطهاي و مصرف نهایي استفاده ميشود .كاالهاي خام براي
استفاده غایي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص مورد معامله قرار نميگيرند .بعد مشخصات
بيشتر براي مصرف واسطهاي مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتواند در تعداد كمي موارد
به عنوان وجه تمایز بين كاالهاي فراوريشده براي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص مورد
استفاده قرار گيرد .در نهایت ،تمایز بادوام در مقابل بيدوام تنها در كاالها و مصرف نهایي
اعمال ميشود .با این تعریف ،تمام محصوالت مصرف واسطهاي بيدوام هستند و تمام
كاالهاي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص بادوام هستند.
 -46با توجه به اینکه شش بعد نسخه پنجم  BECنشان دهنده یك طبقهبندي به طور
كامل اصالح شده است ،باید در طول زمان تعداد تركيباتي كه در تجارت بينالمللي استفاده
خواهد شد مورد جستجو و كنکاش قرار گيرد .ضمایم نشان دهنده ردههاي تجزیه شده
 BECبر اساس ردههاي مرتبط  CPCو  HSاست.
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 -4تدوین BEC
الف .کدگذاری در نسخه پنجم BEC

 -47نظام كدگذاري در نسخه پنجم  BECسلسله مراتبي و صرفاً اعشاري است .همانطور
كه در قسمت قبلي توضيح داده شده این طبقهبندي شامل  6سطح است كه با نامهاي
ابعاد ردههاي عمده اقتصادي (با  8رده) ،بعد محصول (با  2رده) ،بعد استفاده غایي در
( SNAبا  3رده) ،بعد ویژگي (با  2رده) ،بعد مشخصات (با  2رده) و بعد دوام (با  2رده)
در نظر گرفته شده است .ردههاي اصلي  BECبه صورت كدهاي  6رقمي در نظر گرفته
شده است كه هر رقم نشان دهنده رده در آن بعد است .توجه داشته باشيد كد  0براي
نشان دادن نداشتن كاربرد براي آن بعد به كار رفته است .به عنوان مثال 111110 ،متعلق
به محصولي در رده «كشاورزي ،جنگلداري ،ماهيگيري ،مواد غذایي ،نوشيدنيها،
دخانيات» است و یك كاالي خام عمومي براي مصرف واسطهاي است 0 .براي بعد دوام
اضافه شده است زیرا دوام به عنوان یك وجه مشخصه براي محصوالت واسطهاي مورد
استفاده قرار نگرفته است .مثال دیگر  613102است كه متعلق به كاالي بادوام فراوريشده
براي مصرف نهایي است كه به رده «فناوري اطالعات و ارتباطات ،رسانهها ،كامپيوترها،
كسب و كار و خدمات مالي» تعلق دارد .بعد مشخصات در مصرف نهایي كاربرد ندارد .بنا
بر این یك  0در مکان پنجم این كد در  BECاستفاده شده است.
 -48بعد ویژگي و دوام براي خدمات مورد استفاده قرار نميگيرد و بنا بر این همواره با 0
نشان داده ميشود .به عنوان مثال ،كد  621010متعلق به خدمات عمومي مصرف
واسطهاي است كه به رده «خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات ،رسانهها ،كامپيوتر ،كسب
و كار و مالي» تعلق دارد .درخت كامل نسخه پنجم طبقهبندي  BECدر ضميمه  1آورده
شده است.
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ب .توزیع ردههای خدمات  CPCو کاالهای  HSدر ردههای اصلی BEC
جدول  -2تفكیك ردههای  CPCو  HSدر سطوح باالی BEC

ردههاي عمده اقتصادي –

خدمات CPC

كاالهاي HS

رده 1

كشاورزي ،جنگلداري ،ماهيگيري ،مواد غذایي،
نوشيدنيها ،دخانيات

178

972

رده 2

استخراج معدن ،معدن سنگ ،پاالیشگاه ،سوختها،
مواد شيميایي ،الکتریسيته ،آب ،ضایعات

75

983

رده 3

ساختمان ،چوب ،شيشه ،فلزات اساسي ،مسکن،
لوازم الکترونيکي ،مبلمان

224

1313

رده 4

نساجي ،پوشاك ،كفش ،جواهرات ،چرم

88

895

رده 5

تجهيزات حمل و نقل و خدمات ،مسافرت ،خدمات
پستي

136

18

رده 6

خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات ،رسانهها،
كامپيوترها ،كسب و كار و مالي

289

441

رده 7

بهداشت ،دارو ،آموزش ،فرهنگي ،ورزش

126

178

رده 8

دولت ،ارتش و سایر

168

139

كل

همه محصوالت

1284

5101

BEC

-49توزیع خدمات  CPCو كاالهاي  HSكه توسط ردههاي عمده اقتصادي نسخه پنجم
 BECطبقهبندي شدهاند به نحوي است كه ردههاي «مواد غذایي و كشاورزي»« ،انرژي و
معدن»« ،ساختمان و مسکن» و «نساجي و كفش» شامل كاالهاي نسبتاً بيشتر نسبت به
خدمات است .در حاليکه «حمل و نقل و مسافرت»« ،فناوري اطالعات و ارتباطات و كسب
و كار» و «بهداشت و آموزش» شامل خدمات نسبتاً بيشتري از كاالهاست« .دولت و سایر»
نيز شامل باقيمانده كاالها و خدمات از جمله تجارت محرمانه و بجز این تخصيص نيافته
است .جدول  2اولين اشاره به توزیع كدها است كه منوط به تجدید نظر به عنوان
تجربههایي در اجراي تکاملي  BECخواهد بود.

ساختار نسخه پنجم BEC
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پ .شناسایی ردههای استفاده غایی
 -50همانگونه كه قبالً اشاره شده ردههاي عمده اقتصادي در قسمت كاال از سرفصلهاي
 HSو در قسمت خدمات اساسي از  CPCساخته شده است .براي بسياري از محصوالت
شناسایي ردههاي استفاده غایي بَعدي همچنين ابعاد دیگر (ویژگي ،مشخصات ،دوام) نسبتاً
ساده خواهد بود .با این حال ،در حالي كه از راهنمایي در این زمينه استقبال ميشود،
تفاوتهاي ملي در استفاده (استفاده دوگانه) از كاالها این امر را به ما دیکته ميكند كه از
یك ارتباط تطابقي بيش از حد تجویزي باید پرهيز شود .در عوض به كشورها توصيه
ميشود تا آنجا كه ممکن است و قطعاً براي محصوالتي كه از نظر اقتصادي مهم هستند،
از تخصيصهاي استفاده شده توسط حسابهاي ملي در جداول ساخته شده عرضه و
تقاضا ،اقتباس شود .از آنجائيکه سطح جزئيات محصوالت در جداول عرضه و تقاضا به طور
قابل توجهي كمتر از چيزي است كه در  HSو  CPCبراي جداول آماري طبقهبنديهاي
محصول ایجاد ميشود ،این موضوع مطمئناً چالشهاي اضافي ایجاد خواهد كرد.
 -51دو رویکرد ميتواند براي اتصال دادن این تفاوتها مورد استفاده قرار گيرد .اولي
(پایين و باال) است كه  BECاز ردههاي محصوالت منحصربهفرد  HS/CPCایجاد شود و
به اطالعات مصرف نهایي كه حسابهاي ملي جمعآوري ميشود تخصيص یابد كه این
ممکن است كامالً با تخصيصهاي معادل مورد استفاده در جدول عرضه-مصرف هم تراز
نباشد (كه در هر صورت از  SNAو تعریف جریانهاي تجارت 24كه در آن وجود دارد
پيروي ميكند ،بنا بر این یك نقطه عزیمت بين  BECو تخصيصهاي عرضه-مصرف
استفاده غایي  SNAایجاد ميكند) .دومي ( باال-پایين) است كه از انتها و از تخصيصهاي
استفاده غایي دیده شده در جدول عرضه و مصرف استفاده ميكند و این را به تفکيكهاي
 BECتحميل ميكند ولي باید دقت شود كه این امر ارتباطات دوجانبه را تحریف نميكند.

 - 24به ویژه با توجه به معامالت كاال براي فراوري و بازرگاني.
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 -5ارتباط با دیگر طبقهبندیها

الف .ارتباط با طبقهبندی محوری محصوالت
 -52طبقهبندي محوري محصوالت ( )CPCیك طبقهبندي استاندارد محصوالت است.
هدف اصلي آن تهيه مجموعهاي از ردههاي محصوالت است كه ميتواند براي جمعآوري
و ارائه آمار محصوالت یا تجارت كاالها و خدمات مورد استفاده قرار گيرد CPC .یك
طبقهبندي همه منظوره است .این طبقهبندي پایهاي براي گردآوري مجدد آمارهاي اساسي
از طبقهبنديهاي اصلي به یك طبقهبندي استاندارد براي استفادههاي تحليلي مهيا
ميسازد CPC .شامل محصوالتي است كه خروجي فعاليت اقتصادي هستند كه شامل
كاالهاي قابل حمل و نقل ،كاالها و خدمات غير قابل حمل و نقل است CPC .به طور كلي
از تعاریف  SNAپيروي ميكند .این طبقهبندي به منظور جمعآوري و جدولبندي انواع
آمار ،از قبيل توليد ،مصرف واسطهاي و نهایي ،تشکيل سرمایه ،تجارت خارجي و قيمتها
توسعه یافته است .این آمارها ممکن است به ذخایر ،جریان یا ترازها مربوط باشد یا در
زمينه جداول  ،I-Oآمارهاي تراز پرداختها  BOPیا دیگر موضوعات تحليلي گردآوري
شود.
 -53با توجه به این واقعيت كه محصوالت  CPCشامل هر دو كاالها و خدمات ميشود،
ردههاي عمده اقتصادي  BECميتواند به عنوان ترتيب خاصي از ردههاي پایه  CPCباشد.
 BECدر این مفهوم یك بخش دیگر طبقهبندي  CPCاست .تفکيك كلي بين كاالها و
خدمات در  BECمنطبق بر تفکيك كاال و خدمات در  CPCاست .وبسایتUNSD 25
مروري كامل از تمام كدهاي ( CPCكاالها و خدمات) با ردههاي  BECفراهم ميكند.
 -54در عمل بيشتر كشورها از ردههاي تراز پرداختهاي بلند مدت براي طبقهبندي
خدمات تجارت استفاده ميكنند EBOPS .تفکيکي از 12جزء اصلي خدمات  BOPارائه
 - 25مراجعه كنيد به http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/
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كرده است ،اما هنوز به اندازه جزئيات موجود در قسمت خدمات  CPCنيست .كارگروه
بينالمللي آمار تجارت یك جدول ارتباطي بين  EBOPSو  CPCایجاد كرده است كه در
وبسایت 26آن در دسترس است.

ب .ارتباط با سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کاال
 -55طبقهبندي  HSتوسط سازمان جهاني گمرك تعریف شده است .هدف اصلي آن
طبقهبندي كاالهایي است كه از مرزها براي تعرفه واردات یا براي استفاده از برخي از
اقدامات غيرتعرفهاي به دليل ایمني یا سالمت عبور ميكنند .طبقهبندي  HSدر یك دوره
 5ساله مورد تجدید نظر قرار گرفته است كه معموالً شامل ردههاي كاالهاي جدید مربوط
به تکنولوژيهاي جدید یا تقسيم كردن ردههاي با منافع خاص و حذف آن ردههایي كه
سطح نسبتاً پایيني از تجارت دارند است .آخرین نسخه  HSدر اول ژانویه  2012به اجرا
درآمده و شامل بيش از  5000عنوان فرعي است .تجدید نظر نيز براي نسخه بعدي در
اول ژانویه  2017برنامهریزي شده است.
 -56ردههاي عمده اقتصادي  BECشامل همه زیر عنوانهاي طبقهبندي  HSاست .بنا بر
این تجارت كلي از نظر  HSبرابر است با كل تجارت كاالها در  .BECهمانطور كه قبالً
عنوان شده با توجه به تخصيص زیر عنوانهاي  HSبه یك طبقه مصرف نهایي ،مصرف
نهایي یك مفهوم تجربي است و باید در چارچوب ملي مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
كاالهاي مهم اقتصادي تجارت شده كه كاربري دوگانه دارند براي استفاده از ردههاي
استفاده غایي باید بيشتر مورد بررسي قرار گيرند.

 - 26مراجعه كنيد به http://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/methodology.asp
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پ .ارتباط با طبقهبندی استاندارد تجارت بینالملل
 SITC -57اصلي در سال  1950و به عنوان ابزاري براي جمعآوري و انتشار آمارهاي
تجارت بينالمللي كاال كه در ایجاد آمارهاي تجارت بينالملل قابل مقایسه كمك خواهد
كرد طراحي شده است .در زمان معرفي آن در سال  HS ،1988به عنوان ابزار جمعآوري
و انتشار مسئوليت داشت و در نتيجه  SITCبيشتر به عنوان ابزار تحليلي با ساختاري از
بخشها ،قسمتها و گروهي از كاالها كه ميتواند توسعه اقتصادي را روشن كند مورد
استفاده قرار ميگرفت .توزیع تجارت توسط بخشهاي اصلي  SITCهنوز به عنوان شق
دیگري از تفکيك تحليلي تجارت كاال همراه با تفکيك ردههاي اصلي اقتصادي  BECمورد
استفاده قرار ميگيرد.

ت .ارتباط با دیگر طبقهبندیهای استاندارد
 COICOP -58در درجه اول براي طبقهبندي معامالتي كه توسط خانوارها در نتيجه
پرداختها انجام ميشود ،طراحي شد ،كه گفته ميشود پول یا به دليل كسب كاالي فعلي
و سرمایهاي یا نيروي كار یا دیگر خدمات ،براي كسب دارایيهاي مالي یا براي تسویه
بدهيهاي مالي ،پرداخت ميشود .به صورت خاصتر COICOP ،براي طبقهبندي فقط
یك نوع از سرمایهگذاري ،یعني مخارج مصرفي فرد در خانوار مورد استفاده قرار ميگيرد.
ساختار و محتواي  BECبه طبقهبنديهاي مخارج برحسب هدف كه از  4طبقهبندي ،با
نامهاي  COICOP ،COPNIF ،COFOGو  COPPتشکيل شده است ،در ارتباط نزدیك
است.
 COPNI و  COFOGبراي طبقهبندي طيف وسيعي از معامالت مربوط به
هزینههاي مصرف نهایي ،مصرف واسطهاي تشکيل سرمایه ناخالص و سرمایه و
نقل و انتقاالت جاري توسط دولت به صورت كلي و به ترتيب  NPISHها مورد
استفاده قرار ميگيرند.
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 COICOP براي طبقهبندي تنها یك نوع هزینه ،یعني مخارج مصرفي فرد در
خانوار NPISH ،ها و دولت به صورت كلي مورد استفاده قرار ميگيرد.
 COPP براي مصرف واسطهاي و مخارج سرمایهاي بنگاههاي عمدتاً غيرمالي و
شركتهاي مالي مورد استفاده قرار ميگيرند.

ث .ارتباط با نسخههای قدیمیتر
 -59ارتباط بين نسخه چهارم و پنجم  BECدر قسمت پيشينه تاریخي به صورت مفصل
مورد بحث قرار گرفت .ميتوان نتيجه گرفت كه نسخه پنجم  BECبه طور قابل توجهي از
تجدید نظر قبلي متفاوت است ،زیرا ردههاي عمده اقتصادي به طور كامل از ردههاي
مصرف نهایي جدا شده است ،خدمات به ابعاد محصول اضافه شده و بعد جدیدي به
مشخصات اضافه شده است ،با توجه به این تغييرات قابل توجه یك تبدیل مستقيم از
تجدید نظر چهارم  BECبه پنجمين تجدید نظر آن امکانپذیر نبود.
 -60بر اساس آمارهاي در دسترس (پيشينه تاریخي) تجارت در كاالها و خدمات ،باید
بتوان یك پيشينه تاریخي بر اساس نسخه پنجم  BECبازسازي كرد ،براي سريهاي زماني
طوالنيتر ،نياز به ایجاد یك جدول ارتباطي نسخه پنجم  BECبا نسخه قبلي CPC ،HS
و  EBOPSاحساس ميشود كه در این راهنما ارائه نشده است .جداول مذكور در وبسایت
 UNSDارائه شده است .از آنجائيکه ارتباطات قبلي بين نسخههاي قبلي طبقهبندي لزوماً
ناقصاند ،این بدین معني است كه نياز به توليد براوردهاي دقيقتري وجود دارد .با توجه
به سطح تجمع باالي  ،BECاین براوردها نميتواند داراي كيفيت باالیي باشد ،اما نکات
توضيحي در مسير ایجاد براوردها مورد نياز است.
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ضمیمه  -1ساختار نسخه پنجم BEC
ردههاي عمده اقتصادي BEC

كد

كشااااورزي ،جنگلداري ،ماهيگيري ،مواد غذایي ،نوشااايدنيها،
دخانيات
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي

1
11
111
1111
1112
111210
111220
112
112010
112020
113
1131
113101
113102
1132
113201
113202
12
121
121010
121020
123
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ردههاي عمده اقتصادي BEC
استخراج معدن ،معدن سنگ ،پاالیشگاه ،سوختها ،مواد
شيميایي ،الکتریسيته ،آب ،ضایعات
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي
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كد
2
21
211
2111
2112
211210
211220
212
212010
212020
213
2131
213101
213102
2132
213201
213202
22
221
221010
221020
223

46

طبقهبندی برحسب ردههای عمده اقتصادی

ردههاي عمده اقتصادي BEC

كد

ساختمان و مسکن ،چوب ،شيشه ،فلزات اساسي ،مسکن ،لوازم
الکتریکي ،مبلمان
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي

3
31
311
3111
3112
311210
311220
312
312010
312020
313
3131
313101
313102
3132
313201
313202
32
321
321010
321020
323

ضمیمه -1ساختار نسخه پنجم BEC

ردههاي عمده اقتصادي BEC
نساجي ،پوشاك ،كفش
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي
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كد
4
41
411
4111
4112
411210
411220
412
412010
412020
413
4131
413101
413102
4132
413201
413202
42
421
421010
421020
423
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طبقهبندی برحسب ردههای عمده اقتصادی

ردههاي عمده اقتصادي BEC
تجهيزات حمل و نقل ،خدمات ،مسافرت ،خدمات پستي
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي

كد
5
51
511
5111
5112
511210
511220
512
512010
512020
513
5131
513101
513102
5132
513201
513202
52
521
521010
521020
523
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49

ردههاي عمده اقتصادي BEC

كد

فناوري اطالعات و ارتباطات ،رسانهها ،كامپيوترها ،كسب و كار،
خدمات مالي
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي

6
61
611
6111
6112
611210
611220
612
612010
612020
613
6131
613101
613102
6132
613201
613202
62
621
621010
621020
623

طبقهبندی برحسب ردههای عمده اقتصادی

50

ردههاي عمده اقتصادي BEC
بهداشت ،دارو ،آموزش ،فرهنگي ،ورزشي
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي

كد
7
71
711
7111
7112
711210
711220
712
712010
712020
713
7131
713101
713102
7132
713201
713202
72
721
721010
721020
723
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ردههاي عمده اقتصادي BEC
دولت ،ارتش و سایر
كاالها
مصرف واسطهاي
خام
فراوريشده
عمومي
خاص
تشکيل سرمایه ناخالص
عمومي
خاص
مصرف نهایي
خام
بيدوام
بادوام
فراوريشده
بيدوام
بادوام
خدمات
مصرف واسطهاي
عمومي
خاص
مصرف نهایي
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كد
8
81
811
8111
8112
811210
811220
812
812010
812020
813
8131
813101
813102
8132
813201
813202
82
821
821010
821020
823

واژه نامه
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واژهنامه
ترجمه

عنوان واژه

رویههاي واقعي تجاري
ردههاي عمده اقتصادي
تجهيزات سرمایهاي
كاال
كاالهاي مصرفي بادوام و بيدوام
احتساب مضاعف
بعد دوام
استانداردهاي حسابداري اقتصادي
استفاده غایي محصوالت
بنگاه
تجارت صراحتاً هماهنگ شده
تراز پرداختهاي بلند مدت
مصرف نهایي

Actual Trade Practice
Broad Economic Categories

تفکيك یا تجزیه توليد
محصوالت واسطهاي عام
زنجيره ارزش جهاني
سرمایه ثابت ناخالص

Capital Equipments
Commodity
Consumer Durables and Non-Durables
Double Counting
Durability Dimension
Economic Accounting Standards
End-Use of Products
Enterprise
Explicitly Coordinated Trade
Extended Balance of Payments
Final Consumption
Fragmentation or Disintegration of
Production
Generic Intermediate Products
Global Value Chains (GVC)
Gross Fixed Capital

سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال

Harmonized Commodity Description And
Coding System (HS)

محصوالت همگن
توليدات صنعتي
 مصرف واسطهاي/كاال
آمارهاي تجارت بينالمللي كاال
تجارت درون صنعتي
محصوالت دانش محتوا

Homogeneous Products
Industrial Supplies
Intermediate Good/ Consumption
International Commodity Trade Statistics
Intra-Industry Trade
Knowledge-Capturing Products

53

واژه نامه

ترجمه
فرضيات قدیمي

خدمات صنعتي
بازرگاني

عنوان واژه
Long-Standing Assumptions
Manufacturing Services

موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار

Merchanting
Non-Profit Institutions Serving Households
(NPISH)

برونمرز سپاري

Offshore Outsourcing

قانون مالکيت
رقابت قيمتي
كاالي خام
خانوار خصوصي
كاالي فراوريشده
بعد فراوري
دارایيهاي توليدشده
محصول
بعد محصولي
مشاركت در توليد
كاالي مصرفي كمدوام
كاالي یكبار مصرف
بعد ویژگي
محصول واسطهاي خاص

Ownership Rule

طبقهبندي استاندارد تجارت بينالملل
جدول عرضه و مصرف
تجارت
تجارت در ارزش افزوده
تجهيزات حمل و نقل
بعد مصرفي
تقسيم كار عمودي

Price Competition
Primary Commodity
Private Household
Processed Commodity
Processing Dimension
Produced Assets
Product
Product Dimension
Production Sharing
Semi-Durable Consumer Good
Single Use Good
Specification Dimension
Specified Intermediate Product
Standard International Trade Classification
(SITC)
Supply and Use Table
Trade
Trade in Value Added (TIVA)
Transport Equipments
Use Dimension
Vertical Specialization

