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 دیباچه
 

 از استفاده مستلزم هاآن دقيق ارزیابي و اجتماعي و اقتصادي هايبرنامه اجراي و تهيه

 نروش تصویري دنبتوان نظر مورد آمارهاي آنکه براي. است بهنگام و جامع دقيق، آمارهاي

 الملليبين و ملي سطوح در مقایسه قابليت و كرده ارائه اقتصادي ساختارهاي از گویا و

. شود پيروي استاندارد هايبنديطبقه و مفاهيم و تعاریف از دارد ضرورت باشند، داشته

 المللي،بين سطح در آماري اطالعات مقایسه يتقابل ایجاد براي الملليبين هايسازمان

 .اندنمودهتوصيه  عضو كشورهاي به را هاآن از استفاده و تهيه را مشخصي هايبنديطبقه

 «و» بند در خود قانوني وظيفه به بنا و كشوررسمي  آمار رجعم عنوانبه ایران آمار مركز

 هايبنديطبقه بازنگري و سازيدهپيا ایران، آمار مركز تأسيس قانون 8 ماده و 3 ماده

بين نسخه ترجمه بهنسبت  دليل همين به و است داده قرار خاص توجه مورد را آماري

نموده  المللي اقدامالگوي بين بر اساسهاي ملي بنديو تدوین طبقه هابنديطبقه المللي

 مدهع هايرده برحسب بنديطبقهویرایش نسخه پنجم نویس پيشدر همين راستا . است

   در سال شده بود  منتشر 2016 سال كه از سوي بخش آماري سازمان ملل در  1اقتصادي

 .ترجمه شد 1396

 
1 Classification by Broad Economic Categories 

 



دیباچه  

آمده است تا عمل بندي كوشش بهطبقههاي تخصصي این ها و عبارتدر برگردان واژه

رشناسان ، از نظرات كاSNA نامهواژه شده و رایجه از اصطالحات انتخاببر استفاد عالوه

ها و اصطالحات، داري در برگرداندن واژه. براي رعایت اصل امانتاین حوزه نيز استفاده شود

 ترسانآعالوه بر این جهت استفاده  شده است تا اصالت متن اصلي نشریه حفظ شود. تالش

  معادل فارسي واژگان استفاده شده در این مستند در انتها آورده شده است. ،كاربران

زحمات سركار خانم الهه عباسي از دفتر استانداردها و نظارت بر  از دانممي الزم جااین در

را برعهده  بنديطبقهین كه وظيفه ترجمه و تدوین امركز آمار ایران هاي آماري طرح

السادات اعظم  ها زهرا نجفي وغالمرضا ایزدي، خانمجناب آقاي  از اند همچنينداشته

هاي آماري و جناب آقاي عزیزا... فرهادي از ا و نظارت بر طرحاستانداردهميري از دفتر 

 رميس را مهم این انجام نظرات ارزندهاقتصادي مركز آمار ایران كه با ارائه  هايحسابدفتر 

 .نمایم قدرداني صميمانه ،ساختند

به طور قطع نشریه مذكور خالي از اشکال نبوده و اميد است نظرات ارشادي و رهنمودهاي 

ي احتمالي و غناي بيشتر این اثر را فراهم آورد.هانظران، موجبات رفع نارسایير صاحبموث

     امید علی پارسا

رییس مرکز آمار ایران



                                                                  گفتار                                                                           پیش

 

گفتاریشپ  

 است محصول الملليبين بنديطبقه، (BEC) اقتصادي عمده هايرده بر اساس بنديطبقه

 تحليل و تجزیه برايهاي عمده محصوالت اي از ردهمجموعه هتهي آن اصلي هدف كه

 .است تجارت آمارهاي

 هايردهبندي طبقه از دنياآماري  مراكز ،1971 سال در بنديطبقه این پذیرفتن زمان از

 اندكرده استفاده دارمعني و جامع صورت به تجارت آمارهاي گزارش براي اقتصادي عمده

 استفاده مورد هایشانتحليل و تجزیه برايرا  مذكور بنديطبقه هايداده نيز محققان و

 .اندداده قرار

 كه نظر تجدید فرایند یك نتيجه كه است BEC بنديطبقه پنجم ویرایش ،حاضر نسخه

 ديبنطبقه حوزه متخصصان از زیادي تعداد همکاري با و، بوده شده انجام سال چندین طي

 با ساختاري به منجر فرایند این. است شده تهيه جهان سراسر در هاداده این كاربران و

 براي نياز هب اخير بنديطبقه. است شده قبلي نسخه به نسبت ترمنطقي و بيشتر جزئيات

 ترواضح تشخيص و كاالها بر عالوه خدمات شامل بيشتر، مرتبط اقتصادي هايرده

 ،«انرژي و معدن» شامل جدید عمده هايرده. ددهمي پاسخ نهایي مصرف محصوالت

 «آموزش و بهداشت» و «ارتباطات و اطالعات» ،«كفش و نساجي» ،«مسکن و مانساخت»

 مستندات این در نيز جهاني ارزش زنجيره تحليل و تجزیه براي BEC اهميت. است

 عام ايواسطه محصوالت تمایزي بين ،BEC پنجم نسخه رابطه این در. است شده برجسته

 .ودشقائل مي نهایي شده فراوري ايواسطه كاالي رسته در جدید بعد یك عنوان به خاص و

 ساجال در آمار كميسيون توسطهاي عمده اقتصادي رده بر اساسبندي طبقه پنجم نسخه

 .تاس شده تایيد و گرفته نظر در الملليبين استفاده براي 2016 مارس در هفتم و چهل

 



                                                                                                                   سپاسگزاری                         

 

 اریزسپاسگ

 اجتماعي و اقتصادي هايبنديطبقه كارشناسي گروه فعال مشاركت ،BEC نظر تجدید در

 .ه استبود ضروري و الزم هاآن به مربوط هايزیرگروه وآماري  كميسيون

 تحدم ملل سازمان عملياتي نيروي اعضاي از فرایند این انجام براياطالعات الزم  بيشتر

 زمينه در كه OECD كاري بخش همچنين خدماتو  كاال الملليبين تجارت آمارهاي در

 .است شده دریافت كنندمي فعاليت خدمات و كاال تجارت المللبين آمارهاي

 تخصصي گروه ریيس پشتيباني و هاهماهنگي از BEC پنجم نسخه بازنگري فرایند در

 و نيوزلند آمار از Andrew Hanock اجتماعي، و اقتصادي الملليبين هايبنديطبقه

 استفاده اتریش آمار از BEC، Norbert Eaines ازنگريب فني هايزیرگروه ریيس همچنين

 Ashish Kumar شده اشاره هايزیرگروه از زیر اعضاي توسط نيز مفيد نظرات. است شده

-Veigo و Ana Franco، Axel Behrens، Michael Mietzner ،هند از Sinha دكتر و

Ismo Ritola اروپا، اتحادیه از Nadim Ahmad، Fabienne Fortanies، Behina 

Wistrom، Norihiko Yamamo، Sebastien Miroudot و Colin Webb از OECD، 

Olga Memedovic و Shyam Upadhyaya از UNIDO، Tom Beris از WCO، 

Joscelyn Magdeleine و Andreas Maorer از WTO، Federico Povin از UNIDO، 

Karuly Kovocd، Markie Moryawan، Luis Gozalez، Mathian Reistes و 

Ronald Jansen از UNSD و Tim Sturgeon مشاور عنوان به UNSD .اخذ شده است 

 طول در ویژه به اصالح و بازنگري فرایند رسراس در كه ،Tim Sturgeon از ویژه تشکر با

 Ronald Jansen با نزدیك ارتباط در و اجرایي وي فعاليت. بود فعال ،ویرایش نهایي مراحل

 لهجم از اصالح، و بازنگري فرایند مختلف مراحل مسئول مستقيم طور به كه ،UNSD از

 است. انجام گرفته بود ايدوره هايمشاوره و جلسات هماهنگي



                                                                                                                                           BECپشتیبانی از کاربران 

 

 BEC کابران از پشتیبانی

 BEC پنجم ویرایش از حمایت و توسعه مسئول (UNSD) متحد ملل سازمان آماري بخش

بندي، اشتراك گذاشتن ه استفاده از این طبقهب BECكاربران  .است مربوط ولاجد و

هادي هاي پيشنها یا طرحبندي و ارائه ایدهو نظرات خود با توجه به كفایت طبقه جربياتت

 شوند.تشویق مي آن براي افزایش سودمندي

UNSD  خود براي ارائه اطالعات بيشتر در زمينه منطق و كاربردهاي احتمالي  سایتوباز

BEC اول تطبيقي و ایجاد جدBEC  باHS ،CPC ،EBOPS  وISIC  موجود استفاده

و این  شده تدوین تجاري هاي واقعيرویه بر اساس BECبندي طبقه كه آنجائيد. از كنمي

این جداول نيز وجود دارد.  ها ممکن است در طول زمان تغيير كند احتمال تغييررویه

 HSي در مورد جزئيات كاالهاي خاص تجارهاي رویهبه گزارش تغييرات  هم بازكاربران 

 سایتوب و جداول تطبيقي در BECشوند. اطالعات بهنگام شده در زمينه تشویق مي

 قابل استفاده است. http://unstats.un.org/unsdhardeبخش آماري سازمان ملل 

به آدرس  UN radestCom سایتوباز طریق  BEC بر اساسالمللي آمارهاي تجارت بين

http://comtrade.un.org  قابل دسترسي است. سواالت در زمينهBEC  تواند به مينيز

 باید به مدیر هم BECارسال شود. ارتباطات رسمي در مورد  comtrade@un.orgآدرس 

 ت ارسال شود.سعامل بخش آماري سازمان ملل متحد از طریق پ

 
2 United Nations Plaza 

Room DC2-1670 

New York, NY 10017 

United States of America 
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  مقدمه -1

 مدههاي عردهبر اساس بندي خه از طبقهنسپنجمين كتابچه حاضر به شرح و توصيف  -1

در واقع تجمع سطح باالیي از  BECبندي پردازد. طبقهمي (BEC REV5) اقتصادي

بندي مروري اجمالي بر تجارت هاي موجود در زمينه كاالست. این طبقهبنديطبقه

دارد بندي استان، طبقه(HS)المللي بر مبناي سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال بين

ارائه كرده است. برتري  (CPC)بندي محوري محصوالت و طبقه (SITC)الملل تجارت بين

رف اساس مص در واقع كاالها را بر در این است كهنتي سبندي به صورت نسبي این طبقه

 هاي كاربردي تحليلي از قبيلكنند كه این طيف وسيعي از برنامهبندي مينهایي دسته

هاي كاربردي آماري، مانند جریان كاال ر زنجيره ارزش جهاني و برنامهادغام نسبي اقتصاد د

 كند.را تسهيل مي (GDP)توليد ناخالص داخلي  براوردبراي 

 

 سابقه تاریخیالف. 

هاي و در جلسه سيزدهم، كميسيون آماري پيشنهاد كرد كه داده 1965در سال  -2

اساس  هاي صادرات و واردات براقتصادي كاال براي تکميل خالصه داده عمده هايرده

 هاردهگردآوري شوند. این  (SITC)الملل بندي استاندارد تجارت بينهایي از طبقهبخش

 . تاسدوام اي و كاالهاي مصرفي بادوام و بيشامل غذا، توليدات صنعتي، تجهيزات سرمایه

لسه در پانزدهمين ج BEC رخواست كميسيون، نسخه تجدید نظر شدهد بر اساس -3

اصلي به  ردهگردآوري شده بود كه شامل پنج  عمده ردهتهيه شد. این نسخه در هفت 

مراجعه  1د. )به جدول شومي« حمل و نقلتجهيزات »و « هاكننده روانها و سوخت»عالوه 

تمایز بيشتري « حمل و نقلتجهيزات »و « ايسرمایهكاالهاي » هايردهنمایيد(. در داخل 



 های عمده اقتصادی                                    بندی برحسب ردهطبقه                                                        14

 

 هايردهدر داخل  ایجاد شده است.« قطعات و لوازم جانبي»شده و بين تجهيزات تکميل 

 روانها و سوخت»و « ها(توليدات صنعتي )غير از غذا»، «هاو نوشيدني یيغذامواد »

تمایزي بين كاالهاي خام و فناوري شده در نظر گرفته شده است. در داخل « هاكننده

حمل تجهيزات »و « هاو نوشيدني شدهيفراورغذاي » ،«هاغذاي خام و نوشيدني» هايرده

تفاوتي بين كاالهاي براي استفاده در صنعت و یا « مسافري( )بجز وسایل نقليه و نقل

ل شده است. كيمسيون بر این عقيده بود كه تفاوت بين كاالهاي صنعتي و قائخانوار 

در نظر « افريمسوسایل نقليه »)گازوئيل( یا « بنزین»تواند براي مصرف نهایي خانوار نمي

گرفته شود. در نهایت، كميسيون تعریف بهتري براي تفاوت بين كاالهاي مصرفي بادوام و 

كاالهاي » رده داخل« دوامكم»رده وليد یك زیر كرد كه نتيجه آن ت درخواستدوام بي

 بود. «بندي نشده در جاي دیگرطبقهمصرفي 

كل در شانزدهمين جلسه دبير  2گزارشدر محصوالت  هايردهنهایي از  ليست -4

حاصل شده پاسخي بود به نکاتي كه  ردهپيشنهاد شد. نوزده  1970كميسيون در سال 

پيشنهاد شده بود و به منظور  يالمللهاي بينتوسط خود كميسيون، كشورها و سازمان

هاي پذیري با سطوح قبلي سيستم حسابي كه تا حد امکان قابليت مقایسههایردهارائه 

اي و كاالهاي مصرفي را اي، كاالهاي واسطهدر سه سطح كاالهاي سرمایه (SNA)ملي 

« بنزین»براي  SNAداشته باشد، طراحي شده است. انتساب موارد در سطوح مصرف نهایي 

 .گذاشته شده است كنندگاناستفادهبه عهده خود « مسافريوسایل نقليه »)گازوئيل( و 

 1971اصلي در سال  SITC ،BEC بر اساس هاي اصليپس از در نظر گرفتن سرفصل -5

چهار  كنون منتشر شد. هر چند ساختار كلي و پوشش آن بدون تغيير باقيمانده است، تا

 است. بار مورد تجدید نظر قرار گرفته

منتشر  SITCتغييرات نسخه دوم  بر اساسو  1976اولين تجدید نظر، در سال  .1

 شد.

 
2 -  E/CN.3/408 (1970) 
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 منتشر شد. SITCرات نسخه سوم تغيي بر اساسو  1984نسخه دوم، در سال  .2

 1984بعضي اشتباهات سهوي نسخه  بر اساسو  1986نسخه سوم، در سال  .3

 منتشر شد.

تري از كاالهایي كه در نسخه شرح مفصل بر اساسو  2002نسخه چهارم، در سال  .4

هاي اساسي آن تدوین شده بود و راهنمایي كد براي كاال HSبندي طبقه 2002

 (1جدول  ه شد. )ستون سومارائ

هاي ساالنه براي داده Comtrades UN سایتوباستانداردهاي حسابداري اقتصادي در  -6

در نيز  هاردهالعات هر یك از سه سطح و همه زیراط. استبه بعد موجود  1995سال  از

 .استموجود  1جدول 
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 آن SNAهای یكتا و رده هایرده، BEC. نسخه چهارم 1جدول 
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 های اخیرتوسعهب. 

7- BEC  وسط كميسيون آمار سازمان ملل ت1971در سال ارائه و  1965اولين بار در سال

، 3هاي محصوالتبنديسازي طبقهبار تجدید نظر، بهنگام چهارپذیرفته شد. عليرغم 

المللي و استانداردهاي حسابداري اقتصادي ساختار و پوشش تغييرات خاص در تجارت بين

BEC 4بدون تغيير باقي مانده است. 

هاي اخير، دو تغيير مهم المللي در دههعالوه بر افزایش شدید در مقياس تجارت بين -8

شده است مانند خدمات  ترهمدر مشخصات آن صورت گرفته است. اولي، تجارت خدمات م

. دومي، كسب و كار، مخصوصاً التعبيه شده در كاالهاي با محتواي مالکيت معنوي با

زش جهاني هاي ارهاي بزرگ، عمليات خود را از طریق تعدادي از كشورها در زنجيرهشركت

 اي و نهایي در یك كشوراند. به جاي اینکه توليد كاالهاي واسطهپيچيده سازماندهي كرده

منابع كاالها و خدمات از هر تعداد  دربردارندهتواند تد، صادرات مياتفاق بياف صادر كننده

هاي صادرات به طور كامل منعکس كننده ها و ویژگيارزش بنا بر ایناز كشورها باشد. 

هاي ارزش جهاني و صادركننده نخواهد بود، به دليل زنجيره فنيهاي توليدي و بليتقا

جهاني  GDPاز  ترسریعاي در محصوالت واسطه ت كلافزایش جریان كاالهاي خام، تجار

است. زماني كه ارزش در كشورهاي متعدد كه پيشگام  افزایش یافتهدر دو دهه اخير 

تواند اي ميارزش موجود در كاالها و خدمات واسطه شود،مصرف نهایي هستند اضافه مي

 .5در آمارهاي صادرات محاسبه شود باریكبيشتر از 

 هاي قبلي آن است.تر از نسخهجامع ،BECدر پاسخ به این تغييرات، پنجمين نسخه از  -9

 
 (HS)و سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال  (SITC)الملل بندي استاندارد تجارت بينها طبقهبندياین طبقه - 3

 شوند.ناميده مي

و ششمين نسخه از كتابچه راهنماي تراز پرداخت است به عنوان  2008هاي ملي این استاندارد شامل سيستم حساب - 4

تغييرات قوانين مالکيت، معرفي یك بخش جدید خدمات توليد در آمارهاي تجارت خدمات و تغيير  سازي دقيقمثال پياده

 بازرگاني از خدمات به كاالها.

شد، تفاوت تا حدي  GDPتر تجارت در مقایسه با باعث سقوط بسيار بزرگ 2008-2009ي كه بحران مالي در سال زمان - 5

  اي شد.ت واسطهتجارت در محصوال« دوباره شماري»منجر به 
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 به جاي كاال مورد استفاده قرار  ،در این نسخه خدمات و به تبع آن محصوالت

 گيرد.مي

 خروجي اصلي  بر اساساقتصادي  عمده هايردهنسخه یك سطح جدید از  این

يد و تول تاي از تجارصنایع مربوطه به منظور تسهيل تجزیه و تحليل گسترده

 نماید.ارائه مي

  این نسخه مصرف نهایيSNA  گيرد.ميرا به عنوان یك بعد مجزا در نظر 

  ر تمایز قائل شدن بينجدید )یك بعد مشخصات( به منظو متغيراین نسخه یك 

هستند )به عنوان مثال مصرف در سراسر طيف  )عمومي( هایي كه عامايواسطه

هستند )كه به طور معمول در یك  خاصاز آنهایي كه اي از صنایع( گسترده

 شوند( اضافه كرده است.صنعت خاص استفاده مي

اصلي براي تدوین  انگيزه 2 بخشكتابچه راهنما شامل پنج بخش و دو ضميمه است.  -10

 BECعد جدید نسخه پنجم بُجزئيات  3بخش  .دهدبندي را مورد بحث قرار مياین طبقه

نيز ارتباط  5به طور خالصه اطالعات تأليف و بخش  4بخش دهد. در حاليکه را توضيح مي

دهد. ضمایم ساختار كامل و كدهاي نسخه پنجم ها نشان ميبنديآن را با سایر طبقه

را  CPCو خدمات موجود در  HSو ارتباط آن با كاالهاي موجود در  BECي بندطبقه

 دهد.نشان مي
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 BECانگیزه تجدید نظر  -2

 توسط کمیسیون آمار سازمان ملل متحد اتخاذشدهتصمیم الف. 

، كميسيون آماري سازمان ملل متحد با طرح پيشنهادي 2013در سال  34در جلسه  -11

ر در تجدید نظ ،این گروه .المللي آماري موافقت كرداي بينهبنديگروه كارشناسي طبقه

ار چه بنا بر این فني نسخه پنجم را پيشنهاد دادند. 6زیرگروهو ایجاد یك  BECبندي طبقه

 زمينه زیر براي بهبود پيشنهاد شد:

 براي انعکاس بهتر واقعيت اقتصاد كنوني BECتعریف مجدد ساختار  (1

كاالها شامل خدمات نيز بشود. البته با توجه  كه عالوه بر BECگسترش دامنه  (2

 اي.به كاالهاي واسطه بيشتر

تشر هاي منكنندگان از دادهو استفاده مولفانموارد توضيحي براي كمك به  يارتقا (3

 BEC بر اساسشده 

 هابنديو سایر طبقه BECاي براي برقراري ارتباط بين ارائه جداول مقایسه (4

اس براسبندي آمار پنجمين تجدید نظر از طبقهكميسيون در چهل و هفتمين جلسه  -12

م المللي تحت تصميبندي آماري بيناقتصادي براي استفاده به عنوان طبقه عمده هايرده

 .7امضا شد 108/47شماره 

 
 افراد زیرگروه فني در قسمت سپاسگزاري آمده است. - 6

the-on-session/documents/Report-/47thhttp://unstats.un.org/unsd/statcom- به مراجعه كنيد - 7

 E.pdf-commission-statistical-the-of-session-47th 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-E.pdf
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 کنند؟استفاده می BEC ازچه کسانی و برای چه اهدافی ب. 

هاي آن است. ردها و محدودیتمستلزم درك درستي از كارب BECتجدید نظر موثر از  -13

مقاله و  پانصدصورت گرفته است بيشتر از  2015تا  1971كه از سال  8در مرور ادبيات

اتفاق  2000آنها بعد از سال درصد  80ارجاع داده شده كه بيشتر از  BECگزارش به 

 9وسيعي از نشریات سياسي و مجالت علمي ها طيفاین نقل قول كهحالي در افتاده است.

تمركز اصلي بر روي توصيف، ارزیابي و توضيح الگوهاي مشاهده شده در  شود،را شامل مي

هاي تجاري و اقتصاد توسعه بوده است. یکي از الملل، اثرات تعرفه، سياستتجارت بين

رها تمایل كشوشناسایي است كه با  صنعتيتجارت درون  ،هاي تحقيقاتبخش ترینمهم

برخي از فرضيات طوالني مدت در مورد مزیت نسبي و  ،مشابه براي تجارت محصوالت

ها بر برخي از این پژوهش كهدرحالي را به چالش كشيده است. المللبينتخصصي تجارت 

هاي مختلف از گن )به عنوان مثال، تجارت در برندتمایزات ظریف بين محصوالت هم

 BEC دیگر منابع داده، بعضي بهو  خودروهاي سواري( به بعضي منابع داده وابسته است،

ه عنوان بپردازد )ي عمودي و افقي ميصنعتبه بينش تطبيقي به تغييرات در تجارت درون 

 .(BECبندي طبقه هايردهصنایع  و  ميانمثال در 

هاي به عنوان یك ابزار تجزیه و تحليل تجارت و سياست BECعالوه بر مفيد بودن  -14

نيز  هاي آمارياي براي تجزیه و تحليل در سيستمهبندي به طور گستردتجاري، این طبقه

 BECبندي مصرف نهایي كاالهاي وارداتي كه توسط رود. به طور خاص، طبقهبه كار مي

ز ملي ا هايحسابهاي براوردتدوین ال براي تهيه شده است در تجزیه و تحليل جریان كا

جداول عرضه و دوین تبراي  شود و به ویژهمي استفاده (GDPمحصول ناخالص داخلي)

 
را در سایت  UNSDمروري بر این مراجع توسط بخش آماري سازمان ملل متحد  - 8

 http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/ ظه نمایيد.مالح 

 به عنوان مثال به مجالت زیر مراجعه كنيد: - 9

الملل، اقتصاد چين، مجله اقتصاد یکپارچه، بررسي اقتصاد جهاني، مجله اقتصاد توسعه، بازارهاي نوظهور امور مالي اقتصاد بين

ریزي امهالمللي ادبيات برنبين و تجارت، كسب و كار و تاریخ اقتصادي، تعدد بررسي درامد و ثروت، بررسي اقتصاد جهاني، مجله

 المللالملل، چين و اقتصاد جهاني و مجله تجارت بينتوسعه، جهان اقتصاد، مجله اقتصاد، كشورهاي آفریقایي، اقتصاد بين

http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/
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این فرضيه كه ارتباط  بر اساسگيرد. این روش مصرف ملي، مورد استفاده قرار مي

ود دارد آن وج غایي كنندهاستفادهمبتني بر بندي ي بين هر محصول و طبقهفردمنحصربه

رف امصبه هر یك از ، مصرف –یك چهارچوب عرضه  دردهد اجازه ميكه  كندكار مي

 ، یا دیگر مصارف نهایي اختصاص داده شود.ل سرمایه ثابت ناخالصتشکياي، واسطه

دیل تعحسابداران ملي براي بررسي و  يمندنياز فرضعدم برقراري هميشگي البته  -15

فرضي  ،هاي تکميليمنابع داده با استفاده از BEC مبتني بر استفاده غایيهاي بنديطبقه

 طبيعت بر اساستي اگر یك محصول . به عنوان مثال حبه رسميت شناخته شده است

از عرضه كل محصول درصد  100خود یك محصول خاص است این بدین معني نيست كه 

كنندگان خریداري توسط خانوارهاي خصوصي خریداري شده است. موز قطعاً توسط مصرف

به عنوان مصرف واسطه در  ،شده، اما همچنان ممکن است سهم معيني از كل واردات موز

این دوگانگي از استفاده به طور طبيعي تعدادي  اد غذایي و رستوران استفاده شود.صنعت مو

دهد. را به درجات مختلف تحت تاثير قرار مي( از لحاظ نظري همههاي كاال )از گروه

 ایهسرمگذاري هاي شخصي به عنوان مثال به خانوارها و كسب و كار به عنوان سرمایهرایانه

اي ثبت شود زماني كه به تواند به عنوان مصرف واسطهما ميرسد اثابت به فروش مي

هاي بزرگ فناوري به كاربران هاي شركتصنعتي و سيستم تربزرگهاي فناوري سيستم

در واقع، این به دليل ابهامات كاربرد  شود.به عنوان محصوالت نهایي پس از آن فروخته مي

 نامتناسبيخاص به طور  ردهآنها در یك  دوگانه است )به طور اخص آنهایي كه استفاده از

مصرف نهایي را به خودروهاي  هايرده BECهاي قبلي در نظر گرفته نشده است( كه نسخه

 سواري و وسایل نقليه مسافري اختصاص نداده بود.

 

 BECتوسعه ساختار پ. 

. شاید ه استديبخشتعدادي از عوامل را بهبود  BECانگيزه تجدید نظر و ارتقاي روند  -16

ساده و . این است BECاین عوامل نياز به معرفي شفافيت و سادگي در ساختار  ترینمهم
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 كننده بينمشاهده كرد. این شکل روابط پيچيده و گيج 1توان در شکل را مي سازيآسان

توان مي 2دهد. در عوض در شکل نشان مي BECبندي ها را در نسخه چهارم طبقهدسته

ده نمود. به طور قطع در را مشاه BECبندي ي نسخه پنجم طبقهسلسله مراتب منطق

. تاس ایجاد شدهمصرف نهایي  هايردهبين اقتصاد و جدایي كامل  شده، نسخه تجدیدنظر

جدید )بعد مشخصات( براي كمك به  متغيرفرصت معرفي یك  مذكورنسخه همچنين 

 سازد.تجزیه و تحليل زنجيره ارزش جهاني را فراهم مي

 هايردهتفکيك واضحي از  BECبندي ساختار جدید نسخه پنجم طبقه كه آنجا زا -17

ز تفسير آن ني ،كندارائه مي استفاده غایي هايردهزمينه محصوالت و  بر اساساقتصادي 

ه است ك ايكنندهگيجتركيبي متکي بر رویکرد  BECتر خواهد بود. نسخه چهارم راحت

هاي كاال )مواد غذایي و نوشيدني، ویژگي بر اساس رااقتصادي  عمدههاي ردهبرخي از 

 استفاده غایي هايرده( با اتصال بيشتر به حمل و نقلتجهيزات  ،كننده روانسوخت و 

 عمده هايردهو شامل  شانغایياستفاده  بر اساس سایر آنهادر حاليکه كند، تعریف مي

به  .اي و كاالهاي مصرفي(ه)توليدات صنعتي/ كاالهاي سرمای اندشدهسطح باال تعریف 

به هم سطح باال و  هايردهبه عنوان  BECدر نسخه چهارم هم  استفاده غایيعبارت دیگر 

 شود.سطح باالي اقتصادي ظاهر مي هايردهاز دیگر  ردهعنوان زیرمجموعه زیر

فراهم را  عمده ردهدر درون هر  استفاده غایي امکان شناسایي BECساختار جدید  -18

از  اقتصادي هايردهرد به عنوان مثال، كاربران قادر به شناسایي تشکيل سرمایه در آومي

احد و ردهفناوري اطالعات و ارتباطات خواهند بود )تشکيل سرمایه یك  قبيل ساختمان و

 ،هاي قابل توجه در قيمت و استهالكبه دليل تفاوت .(است BECنسخه چهارم  بر اساس

شود. به موضوعي مهم در نظر گرفته مي اقتصادي هايردهر در سراساي تجهيزات سرمایه

ها و نرخ باالي كاهش در قيمت طوركليبهعنوان مثال، فناوري اطالعات و ارتباطات 

به طول معمول استهالك كم و افزایش  كند در حاليکه ساختمانجربه مياستهالك را ت

 نماید.اي را تجربه ميقيمت در تجهيزات سرمایه
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محصوالت اساسي )به  بر اساساقتصادي به طور كامل  عمده هايردهتعریف كردن با  -19

همانگونه كه به عنوان موردي در تجدید نظر قبلي  استفاده غایي هايردهجاي ادغام آن با 

المللي را بيشتر فراهم خواهد پذیري بينامکان مقایسه BECمد نظر بود( نسخه پنجم 

هایي كه توسط اعضاي بندياقتصادي با طبقه ردهر یك كرد. چرا كه محصوالت موجود د

 ها مانندبنديدر تطابق خواهد بود. این طبقه ،جامعه آماري جهاني به توافق رسيده است

بندي محوري محصوالت و و طبقه(BEC)  سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال

 است.( CPC)خدمات 

BECارتباطات نسخه چهارم  -1شكل 

همراه با  استفاده غایي هايردهتخصيص محصوالت به  ،نگونه كه قبالً ذكر شداهم -20

 استفاده غایي رده ،است. براي بسياري از محصوالتهمراه  كوچكهاي بعضي از چالش

( CPCو  ) HSساده بين  ايمقایسهمربوطه كامالً واضح است. در چنين مواردي یك جدول 

ي خواهد بود. با این حال، محصوالتي كه مصرف كاف استفاده غایيبراي تعریف  BECو 

هاي نهایي آنها واضح نيست براي تعریف مصرف نهایي متناسب، از شيوه مناسب در حساب

 شود.ملي استفاده مي
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BECارتباطات نسخه پنجم  -2شكل 

BECموارد مشمول خدمات در نسخه پنجم ت. 

را باعث شده  BECا در بعد محصول خدمات نياز به اضافه كردن آنه روزافزونرشد  -21

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 

شدید هاي سازند. خدمات مركز توجه رقابتو محرك مي پذیرامکانالملل را تجارت بين

خود ه را ب مدارانسياستعالقه رو به رشد  نتيجه درهاي پویا هستند و آوريالمللي و نوبين

 اند.جلب كرده

ات خدم  بخش در نهاده نيروي كار، كاالیي شدن و افزایش مقياس، استانداردسازيبا  -22

 ذاريگهاي سرمایهاند و این امر باعث شده كه شركتتر شدهها حساسبه هزینهنسبت 

 دامنه وسيعي از خدمات وبراي المللي داخلي و بينجدید از گزینه منابع  گيريبهرهبراي 

 خرید «دفتر پشتيباني»افزار، وظایف اداري نویسي نرمو كار از جمله برنامه كسبعملکرد 

 داشته باشند.انگيزه توسعه ، خدمات به مشتریان و حتي مواردي از تحقيق و فروش و
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انند هند و فيليپين براي رشد اقتصادي بر صادرات خدمات و خدماتي كه اقتصادهایي م

كنند. به این دالیل، به این شامل سهم بيشتري از توليد و مصرف كاالهاست تکيه مي

 وارد شود. BECبندي اجماع رسيده شد كه زمان آن رسيده است كه خدمات در طبقه

 

 و تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی BECث. 

 تاي و تجارواسطهكاالهاي  تهاي ارزش جهاني تمایز تحليلي بين تجارظهور زنجيره -23

روابط دو  استفاده غایي هايرده برحسبتجارت . 10ساخته است ترمهمنهایي را  هايكاال

اي و نهایي را كه براي درك پویایي روند معاصر در جانبه در تجارت محصوالت واسطه

ن ای از يتركاملنماید. تصویر دن مهم است را برجسته ميالملل و جهاني شتجارت بين

ارت هاي تجو شاخصجهاني جداول داده و ستانده توسعه متقابل اقتصادي،  اتارتباط قبيل

 . 11ورود محتواي صادرات است ازقبيل ،(TIVA) افزوده ارزشدر 

براي  BECواسطه در نسخه چهارم مصرف تعریف دریافتند محققان  حال این با -24

شده در  فراورياي خام و واسطه زیرطبقهحتي با  12بررسي مشاركت زنجيره ارزش جهاني

 ها(كنندهها و روانسوخت صنعتي و توليدات، ها)مواد غذایي و نوشيدني عمده ردهسه 

« هشدفراوري»اي كاالي واسطه رده مفيد بودن. گرفته شده است نظر در عمدهبيش از حد 

به عنوان یك نماینده براي تجارت زنجيره جهاني مرتبط  BECبندي هدر نسخه چهارم طبق

 
 هاياي از ادبيات تجزیه و تحليل پدیدههاي ارزش جهاني، منظور اشاره به نوار گستردهدر استفاده از اصطالح زنجيره - 10

سازي عمودي، تفکيك و تجزیه و توليد هاي گوناگون است كه به عنوان مشاركت در توليد، تخصصيریباً مشابه در زمانتق

 شود.افزوده در نظر گرفته ميبرون مرز سپاري، تجارت در ارزش

11 - Miroudot ( 2009و همکاران،)  OECD (2012) ،WTO (2011 و )Escaith (2014نمونه )ت هایي از تحقيقا

 .كنندهستند كه در آن شناسایي كاالهاي واسطه نقش مهمي ایفا مي GVC مرتبط با

یا « ماهيت و رشد تخصصي عمودي در تجارت جهاني»( در 2001) Yiو  Ishiبراي مثال به این موارد مراجعه كنيد  - 12

Yeays (1998« ) توليد جهاني بزرگ است گذارياشتراكچقدر.» 
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اي شامل كاالهاي واسطه رده. مشخص شده است كه 13به صراحت بررسي شده است

هاي منتشر شده مرجع )به عنوان مثال عدل پنبه، با قيمتبسياري از محصوالت عمومي 

اي پيچيده محصوالت واسطه ندشود، مانواردي كه در حراج فروخته ميروغن بزرگ( و یا م

در نظر گرفته شده براي استفاده در صنایع خاص و براي محصول نهایي خاص )به عنوان 

تجاري خاص یا مدل خودرو( درنظر گرفته  مثال قطعات خودرو ساخته شده براي یك نام

 .شودمي

از  توانرا مي ارزش افزودهبندي كلي از دهد چگونه یك طبقهنشان مي 3شکل  -25

به  فراوريخام در بعد  هاياياستخراج كرد. این مدل با واسطه BECساختار نسخه پنجم 

اي دنبال افزایش ویژگي محصول نهایي در بعد مشخصات )عمومي و پس از آن واسطه

شود و با كاالها و خدمات مصرفي نهایي همانطور كه در شکل آغاز مي شده( فراوريخاص 

 یابد.ان مينشان داده شده است پای 3

 

 
 ارزش افزوده، زنجیره BECنسخه پنجم  -3شكل 

 
هاي ارزش جهاني: تجارت ترسيم زنجيره»Olga Memedovic (2010 ،)و  Sturgeon، Timothyمراجعه كنيد به  - 13

 .UNIDO 2010/05تعرفه «. اي و تغييرات ساختاري در اقتصاد جهانكاالهاي واسطه

كاالهاي واسطه اي خام
كاالها و خدمات 

واسطه اي فراوري شده 
عمومي

كاالها و خدمات 
واسطه اي فراوري شده 

خاص

كاالها و خدمات مصرفي 
نهایي
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 BECساختار نسخه پنجم  -3

 سطح باال –اقتصادی  عمده هایردهابعاد الف. 

باید مربوط به  اقتصادي عمده هايردهست كميسيون آماري، درخوا بر اساس -26

تصادي هاي اقفعاليتالمللي بندي استاندارد بينهاي حاضر اقتصادي باشند. طبقهواقعيت

(ISICمي )عمده اقتصادي باشد. زیرا  هايردهاي براي ساختار تواند پایهISIC دهندهنشان 

نوع توليد انجام شده  ISICساختار اقتصادي جوامع است و تعریف فعاليت اقتصادي در 

تواند به صورت یك گروه، صنایع را توسط واحدهاي اقتصادي )جایي كه این واحدها مي

ها تواند به طور خاص نوع خاصي از كاالكند. صنایع مذكور ميرا منعکس مي کل دهند(ش

اقتصادي نسخه  هايردهو خدمات را توليد كند. در این روش توضيحاتي از )سطوح باالي( 

 CPC)براي كاالها( و  HSهاي اصلي مربوطه در و در فصل ISIC هايردهاز  BECپنجم 

با  BECشود. ارتباط شامل كاال هم مي CPCدر حاليکه  ست.)براي خدمات( مشتق شده ا

HS بندي كاالها به علت وجود جزئيات اضافه در براي طبقهHS .ترجيح داده شده است 

و  SH محصوالتجزئيات كامل كدهاي  BECایجاد شده براي  UNSD14 سایتوب -27

CPC  باالیي  هايردهرا شاملBEC ارم و ارتباطشان با كدهاي نسخه چهISIC،  نشان

( و ISICهاي اقتصادي )باید به عنوان یك ارتباط بين بخش ISIC دهد. این رابطه با مي

شوند در نظر گرفته شود. ارتباطات ( كه به طور معمول توليد ميBECكاالها و خدمات )

، بخش آماري UN سایتوبدر در دسترس است و  BECبعد  6با  CPCو  HSكامل 

تفاده ساهاي اضافي از كارشناسان صنعت در شد. این نگهداري به توصيهخواهد  داشتهنگه

تغييرات نسخه جدید  باخواهد داشت. همچنين اشاره  HS هاي معينكاال هايرده غایي 

 مطابقت خواهد داشت.تغيير خواهد كرد،  2017 به نسخه زوديبهكه  HSبندي طبقه

 
 http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/ مراجعه كنيد به - 14

http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/
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 سطح دوم –عد محصول بُب. 

 كاربرد غایي در این تمایز فقط در ؛( خدمات2( كاالها، 1است:  ردهداراي دو بعد محصول 
 كند.نميدر تشکيل سرمایه ثابت ناخالص صدق ؛ خدمت استو نهایي  واسطه مصرف

. توليد محصول است، خدمات و دانش كاال ،2008 سال SNAمنظور از محصوالت در  -28

 مشتمل بركند كه خدمات مي فقط به كاالها و خدمات اشاره BECبندي سطح دوم طبقه

كند پيروي مي SNAاز تعریف كاالها در  BECشود. به عبارت دیگر نسخه پنجم دانش مي

گيرد. از خدمات و محصوالت دانش محتوا در نظر مي SNAتركيبي از تعریف را و خدمات 

 به شرح زیر است. SNAتعاریف 

29- SNA گيرد كه براي آنها تقاضا وجود يرا به عنوان اشياء فيزیکي در نظر م 15كاالها

تواند با درگير شدن در تواند ایجاد شود و مالکيت آنها ميدارد، بر آنها حقوق مالکيت مي

هاي بازار از یك واحد نهادي به واحد نهادي دیگر تغيير یابد. كاالها به این منظور تراكنش

هاي خانوارها یا ا خواستهگيرند كه ممکن است براي ارضاي نيازها یمورد تقاضا قرار مي

هاي یا براي توليد دیگر كاالها و خدمات به كار رود. توليد و مبادله كاالها فعاليت جامعه

بعضي از كاالها ممکن است هيچ وقت مبادله نشوند در حالي كه  ،كامالً متمایزي هستند

تواند ه مييششوند. توليد یك كاال هم خرید و فروشبعضي دیگر ممکن است به دفعات زیاد 

 از فروش یا بازفروش بعدي آن جدا باشد.

30- SNA كند كه شرایط واحدهاي خدمات را نتيجه یك فعاليت توليدي تعریف مي

ند. كهاي مالي را تسهيل ميدهد یا مبادله محصوالت یا دارایيرا تغيير مي كنندهمصرف

اد تغيير مؤثر و خدمات جتوان به ترتيب به عنوان خدمات ایاین نوع از خدمات را مي

 سفارش بر اساسهایي هستند كه نام برد. خدمات ایجاد تغيير مؤثر، ستاندهاي حاشيه

هاي شوند و به طول معمول تغييرات مؤثري هستند كه توسط فعاليتتوليد مي

كنندگان در شرایط واحدهاي مصرف شونده ایجاد كنندگان بنا به تقاضاي مصرفتوليد

 
 مراجعه كنيد. 15-22، پاراگراف 6، بخش 2008سال SNA به  - 15
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كه بتوان بر آنها حق مالکيت ایجاد  مجزایيهاي بنگاه ،ایجاد تغيير مؤثر شوند. خدماتمي

ل شوند. زماني كه توليدشان كام داد و ستدتوانند كرد نيستند. آنها جدا از توليدشان نمي

 كنندگان ارائه شوند.شود باید به مصرفمي

ت دانش شامل محصوال BECبندي همانگونه كه قبالً ذكر شد نسخه پنجم طبقه -31

به عنوان  2008 سالSNA محتوا در دسته خدمات آن است. محصوالت دانش محتوا در 

سازي، ارتباطات و اشاعه اطالعات، مشاوره و آن دسته از محصوالت كه شامل ارائه، ذخيره

ه مستمر به دانش دسترسي داشتكننده بتواند به صورت سرگرمي به نحوي كه واحد مصرف

اي، هاي مشاورهمحصوالت دانش محتوا شامل اخبار، گزارش شود.باشد، تعریف مي

حق  ع كه بتوانایهاي كامپيوتري، فيلم، موسيقي و غيره هستند، ستانده این صنبرنامه

مالکيت بر آنها ایجاد كرد معموالً به صورت اشيا فيزیکي )اعم از كاغذي یا رسانه الکتریکي( 

شوند. اینها داراي بسياري از  داد و ستدعادي  توانند مانند كاالهايشوند كه ميذخيره مي

به  توانندو آنها مي تواند بر آنها حقوق مالکيت ایجاد كردهاي كاال هستند كه ميویژگي

طور مستمر مورد استفاده قرار گيرند. این محصوالت اعم از اینکه به عنوان كاال شناخته 

توانند توسط واحدي كه مي اساسي مشترك هستند شوند یا خدمت، داراي این ویژگي

امکان تقسيم نيروي كار و پدید آمدن توليد شده و به واحد دیگر عرضه شوند. از این رو 

ورت المللي صبندي نيروي كار در حوزه بينسازند. زماني كه این تقسيمبازارها را فراهم مي

 شود.گيرد تبدیل به زنجيره ارزش جهاني ميمي

 

 سطح سوم – SNA راستفاده غایی دعد بُپ. 

 ( مصرف نهایي3( تشکيل سرمایه ثابت ناخالص 2( مصرف واسطه 1است:  ردهسه داراي 
مصرف نهایي است. همانگونه كه قبالً  هايردهتمایز بين  BECبندي سطح سوم طبقه -32

 هايردههاي قبلي متفاوت است كه در آن با نسخه BECذكر شد، ساختار پيشنهادي 



 های عمده اقتصادی بندی برحسب ردهطبقه                                                                                     30

 مدهع ردهمصرف نهایي از یك  ردهاند؛ هيچ بندي شدهور مستقل طبقهبه ط نهایي مصرف

 است. تجزیهقابلاقتصادي توسط مصرف نهایي به طور كامل  ردهتشکيل نشده است و هر 

كنند، مصرف فعاليتي است كه در آن واحدهاي نهادي كاالها و خدمات را استفاده مي -33

وجود دارد، مصرف واسطه، از كاالها و خدماتي  ولي دو نوع مصرف كامالً متفاوت با یکدیگر

، شوند. مصرف نهایيتشکيل شده است كه طي دوره حسابداري در جریان توليد مصرف مي

 راوردباز كاالها و خدماتي تشکيل شده است كه توسط خانوارهاي فردي یا كل جامعه براي 

 اليت تشکيل سرمایهشوند. فعهاي فردي یا جمعي آنها استفاده مينيازها یا خواسته

ي آنها به عنوان ایمصرف واسطه محدود به واحدهاي نهادي به دليل توان ناخالص، مانند

هاي ثابت توليدكننده است كه به صورت ارزش تحصيل منهاي ارزش واگذاري دارایي

، تجهيزات، آالتماشينهاي توليد شده )نظير هاي ثابت، دارایيشود. دارایيتعریف مي

( سال یكهاي حسابداري متعددي )بيش از ا یا سایر بناها( هستند كه در دورههساختمان

فرق بين مصرف واسطه و تشکيل  شوند.به طور مکرر یا مستمر در توليد استفاده مي

سرمایه ناخالص بستگي به این دارد كه كاالها و خدمات استفاده شده در دوره حسابداري 

ه جاري بودمبادالت شوند، مصرف آنها اگر مصرف ميشوند یا خير. مي به طور كامل مصرف

ر دو  آنها انباشت بودهمبادالت شود؛ در غير اینصورت به عنوان مصرف واسطه ثبت مي

 شود.حساب سرمایه ثبت مي

ماهيت و هدف كلي از تشخيص تشکيل سرمایه ثابت و ناخالص و مصرف، اعم از  -34

 هاي اقتصاديگذارياي تحليل و سياستواسطه یا نهایي، روشن است. این تشخيص بر

موضوع مهمي است. با این حال، تعيين مرز بين مصرف و تشکيل سرمایه ثبت ناخالص در 

رسد ها داراي عناصري هستند كه به نظر ميعمل هميشه آسان نيست. برخي فعاليت

وه لمصرف باشند و در عين حال داراي عناصر دیگري هستند كه آنها را تشکيل سرمایه ج

 دهد.مي

 



 BEC                                                                                                                31ساختار نسخه پنجم 

 سطح چهارم –عد ویژگی بُت. 

 اياین تمایز تنها براي كاالها و مصرف واسطه ؛شدهفراوري( 2( خام و 1است:  ردهداراي دو 
 شود.و نهایي به كار برده مي

در نظر گرفته  شدهفراوريتفاوت بين كاالي خام و  BECبندي در سطح چهارم طبقه -35

شود. تعریف خام در مقابل حصوالت به كار برده ميشده است. این تمایز فقط در م

گرفته شده است. كاالهاي خام آنهایي هستند كه به  BEC 16از فرمول اصلي شدهفراوري

هاي اوليه اقتصاد هستند. به عنوان مثال، كشاورزي، صورت ذاتي محصوالتي از بخش

و دیگر صنایع استخراجي. با این حال، كاالهایي كه ذاتاً محصوالت  ماهيگيريجنگلداري، 

هاي دیگر هستند، از قبيل توليد، كه در آن محصول دستخوش یك تغيير كوچك بخش

در مواردي كه تقریباً همه ارزش محصول مرتبط با « خام»شود، هنوز به عنوان مي

به عنوان مثال، پنبه  شود.يگرفته م نظر در ،هاي اصلي اقتصاد در ارتباط استتقسم

ر ارزش بيشت كه آنجایيشود. اما از شود دستخوش تغييرات فيزیکي ميزماني كه پاك مي

به عنوان كاالي خام  BECبندي در طبقه ،شوداز بخش كشاورزي ناشي مي شدهپاكپنبه 

اگر  دشوبندي ميیك كاال به عنوان كاالي خام طبقه بنا بر اینشود. در نظر گرفته مي

كه ارزش به نحوي باشد  استخراجمحصولي از مزرعه، جنگل و ماهيگيري یا از صنعت 

  تبدیل آن تنها یك سهم جزئي داشته باشد.

تواند در توضيحات مرتبط با مي شدهفراوريبندي كاالها به عنوان خام و یا راهنماي طبقه

یا  «در فرم اوليه»، «طبيعيتصفيه نشده/ »، «خام»، كه از كلماتي مانند HSعناوین فرعي 

براي معرفي آنها استفاده شده است، مورد جستجو قرار  «نشدهفراورياما  شدهفشرده»

 شود.جزء مواد خام در منظور مي BEC گيرد. بازیافت و مواد اوراق و قراضه نيز

 تدس بهغذا  فراوريكنسرو غذاهاي آماده، بيشتر ارزششان را از صنعت  از سوي دیگر، -36

شوند. به طور كلي بندي ميطبقه شدهفراوريطور كلي به صورت كاالهاي ه آورند و بمي

 
 E/CN.3/408 (1970)مراجعه كنيد به  - 16
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ر نظر د شدهفراوريبندي نشود به عنوان كاالي اگر یك كاال به عنوان یك كاالي خام طبقه

زنجيره  ها درشركتموقعيت درمورد بينشي  ،BECنسخه پنجم  فراوريشود. بعد گرفته مي

ت هاي باالدسكند. بطور كلي، توليدكنندگان كاالهاي خام در قسمتمي ارائهارزش جهاني 

هایي كه كاالهاي خام را براي نسبت به شركت ارزش افزوده)در آغاز زنجيره توليد( زنجيره 

 مراجعه كنيد( 3قرار دارند. )به شکل  ،برندهاي آینده به كار ميفراوري

 سطح پنجم –عد مشخصات بُت. 

و  شدهفراورياین تمایز مربوط به كاالهاي  ؛( خاص2( عمومي 1: است ردهاي دو دار
تواند در بعضي موارد به عنوان شود و ميخدمات است كه عمدتاً شامل مصرف واسطه مي

 ود.شرمایه ثابت ناخالص به كار برده براي تشکيل س شدهفراوريتمایز بين كاالهاي 
هدف اصلي آن جدا كردن تجارت است.  BECبندي بعد مشخصات بعد جدید طبقه -37

 هاي بسيار خاص است. این تمایز بسياراي عمومي از تجارت واسطهكاالهاي خام و واسطه

المللي در هاي ارزش جهاني به صورت بارزي شامل معامالت بينمفيد است زیرا زنجيره

، به جاي معامالت متعارف كه بيشتر زیربناي تجارت 17برخي از سطوح واضح همکاري

از محصوالت متفاوت و بسيار  يدر حاليکه محققان ليست موقت شود.مي ،است« سنتي»

یك توافق رسمي،  BECبعد مشخصات نسخه پنجم  اند،ارائه داده 18مشخص گذشته

 نماید.المللي براي این ليست ارائه ميبين

به شدت وابسته به صنعتي كه  شدهفراوريهاي خاص اياز جهت كاالها، واسطه -38

شوند هستند و در برخي موارد شامل اجزا و قطعات سازنده با توجه حصوالت ساخته ميم

ه ب .شوندبه شرایط خاص یك یا تعداد كمي از خریداران با یك یا چند كاربري خاص مي

وانند تميتر الکترونيکي و اجزاي پيچيدهخودرو و هواپيما  قطعات عنوان مثال، بسياري از

 
هاي حکومت زنجيره»، Gereffi, Gary, John Humphrey, and Timothy Sturgeon ،2005مراجعه كنيد به  - 17

 78-104: 12(1الملل، )، نقد و بررسي اقتصاد سياسي بين«ارزش جهاني

مقاله « توليد جهاني بزرگ است؟ گذارياشتراكچقدر » ،Yeats, Alexander.1998به عنوان مثال مراجعه كنيد به  - 18

 ، ژانویه، همچنين مواردي كه در زیر به آن اشاره شده است.1871اني هپژوهشي سياست بانك ج
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هاي در دسته شدهساختهاي توصيف شوند. حتي محصوالت طهبه عنوان محصوالت واس

هاي توليد فرایند مداوم مانند مواد شيميایي و روش و هاواستاندارد بزرگ مانند دار

حق ثبت اختراع  بر اساستوان خاص در نظر گرفت اگر پالستيکي موجود در انبار را مي

دیگران به دالیل قانوني یا  فرمول خاص توليد شده باشند كه بر اساسمحافظت شده و 

 دهشفراورياي هاي فني حق دسترسي به آنها را نداشته باشند. كاالهاي واسطهقابليت

 )همانگونه كه در ارزش افزودهعمومي معموالً با فاصله نسبت به مناطق باالدست زنجيره 

 ر صنایعتري دگيرند. این كاالها، كاربرد گستردهنشان داده شده است( قرار مي 3شکل 

دارند و در نتيجه بيشتر نشان دهنده تجارت متعارف به جاي تجارت صراحتاً هماهنگ 

 بخش زنجيره ارزش جهاني است. پویاترینشده استفاده است كه 

مشاوره با كارشناسان  بر اساستعيين خاص یا عمومي بودن به صورت مورد به مورد  -39

در نظر گرفته شده است. به عنوان  ليست محصوالت مشابه بر اساسصنعتي و همچنين 

( 1كند: )شناسایي مي SITCمحصول در نسخه دوم طبقه سه  Rauch (1999)19مثال 

( قيمت مرجع كاالها با 2شود. )معامله در بورس انجام مي بر اساسمحصوالت همگن، كه 

. براي رسيدن منتشرشدههاي ( محصوالت متفاوت بدون قيمت3)و  منتشرشدههاي قيمت

كاالهاي با قيمت  و تواند با كاالهاي همگنمومي ميع اي، كاالهاي واسطهBECاهداف  به

عالوه بر  20اي خاص با كاالهاي متفاوت مربوط باشد.و كاالهاي واسطهمربوط باشد  مرجع

 شناسایي شده،Sturgeon & Memedovic  (2010 )هاي خاص كه توسط اياین، واسطه

و به این  پوشش دادهفقط سه بخش صنعت را  اما شودمي شامل را بسياري از محصوالت

 21توسط كه« قطعات و لوازم جانبي»ليست معنا نيست كه جامع است. همچنين 

 
الملل اقتصاد بين مجله« المللجارت بينها در مقابل بازار در تشبکه»Rauch, James E. (1999 ،) مراجعه كنيد به - 19

 7-35(:1999، )ژوئن 48(1)

المللي هاروارد است كه با استفاده از مركز توسعه بين« پيچيدگي محصول»بعد ویژگي همچنين شبيه به شاخص  - 20

سازند ورها ميكشكنند و ميانگين فراگير دیگر كاالهایي كه این ميانگين كشورهاي مختلف كه یك محصول خاص را توليد مي

 شود.( محاسبه مي/atlas.cid.harvard.edu/about/glossary)مراجعه كنيد به 

هاي توليد و الگوهاي تجارت در شرق آسيا: شبکهPrema-Chandra (2010« )و  Athukoralaمراجعه كنيد به  - 21

 ، آگوست. #56اي، طقههاي ادغام اقتصادي منبانك توسعه آسيا، سري تعرفه«. اي یا جهاني شدن؟منطقه
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Athukorala  رقمي  6كاالي  525 با 2010در سالHS نقطه شروع  تواندمي ارائه شده

 د.باشصنایع انواع ميان  مفيدي در

به طور كلي در زمينه خدمات  BECبندي جم طبقهنسخه پن در حاليکه بعد فراوري -40

ات به خدم نحو موثريتواند به خدمات مي است. كاربردينيست، بعد مشخصات  اجرا قابل

د هستن متناسب با یك یا تعداد كمي از خریداران در یك صنعت واحدكه  ،خاصاي واسطه

تعداد از صنایع  تر كه ممکن است به عنوان ورودي در هراي عموميو خدمات واسطه

دمات خ ،به عنوان مثال، خدمات فاضالب و تاسيسات دیگر تقسيم شود. ،باشدمختلف مي

هاي كامپيوتري، خدمات اي عمومي هستند در حاليکه خدمات طراحي سيستمواسطه

اي در نظر گرفته افزاري و خدمات معماري به صورت عام به عنوان خدمات خاص واسطهنرم

 خدمات عمومي یا خاص نياز به بررسي مورد به مورد دارد.شوند، تعيين مي

 BECبندي تفاوت بين صادرات و واردات با ابعاد مشخصات در نسخه پنجم طبقه -41

هاي وابسته سطح معيني از ادغام ،زیرا صادرات كاالها و خدمات خاص ،شودمهم تلقي مي

رخي از سطوح كنترل بر دهد در حاليکه واردات كاالها و خدمات خاص برا نشان مي

هاي هاي ارزش جهاني و یا كنترل بر یا نزدیك به فعاليتدر زنجيره شدهانجامهاي فعاليت

و همکارانش در  lindenمطالعات موردي كه توسط  دهد.آوري را نشان ميمربوط به نو

 راهاي زنجيره ارزش جهاني فعاليتبنگاههایي كه دهد نشان مي 22انجام شده 2011سال 

ترل كند ندهانجام مي را در حاليکه حفظ كنترل بر طراحي محصول، نام تجاري و بازاریابي

ده در كننهایي كه به عنوان تأمينسود باالتري به نسبت شركتكنند، مي و سازماندهي

ند كه در رأس رها تمایل داكنند. این شركتكنند كسب ميزنجيره ارزش جهاني عمل مي

 اي خاص خود را صادر كنند.قرار بگيرند و كاالها و خدمات واسطهزنجيره ارزش جهاني 

 

 
نوآوري و ایجاد » Linden, Greg; Kraemer, Kenneth; and Dedrick, Jason ،2011 مراجعه كنيد به - 22

متحده آمریکا مجموعه مقاالت  كميسيون تجارت ایاالت« هاي شغلي در یك اقتصاد جهاني: مطالعه موردي آي پاد اپلفرصت

اد. ماه المللي بازرگاني و اقتصفناوري پيشرفته تجارت و توسعه صنعتي. مجله بينسمپوزیوم مشترك ایاالت متحده و چين. 

 223-240مِي، صفحات 
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 سطح ششم –عد دوام بُج. 

( بادوام؛ تنها در كاالها و مصرف نهایي كاربرد دارد؛ 2دوام و )( بي1است: ) ردهداراي دو 
دوام و همه كاالها براي تشکيل سرمایه ثابت اي بيتمام محصوالت براي مصرف واسطه

 است. امناخالص بادو
دوام آمده است. تفاوت بين كاالهاي بادوام و بي 200823سال  SNAمطابق آنچه در  -42

ساس است این ا معياري مانند بادوام بودن فيزیکي آنها نيست. بلکه تفاوت آنها بر بر اساس

توان براي توليد یا مصرف استفاده كرد یا مي باریكتوان فقط آیا كاالي مورد نظر را ميكه 

براي مثال زغال یك كاالي بسيار بادوام به مفهوم را به طور مکرر یا مستمر به كار برد.  آن

توان آن یي است كه ميتواند بسوزد. كاالي بادوام كاالمي باریكفيزیکي است، ولي فقط 

كه به عنوان نرخ عادي یا  سال یكاي بيش از ت یا به طور مستمر در طول دورهرا به كرا

ه فيزیکي است، مورد استفاده قرار داد. كاالي بادوام مصرفي كاالیي است متوسط استفاد

 یا بيشتر به منظور سالهیكي توان آن را به طور مکرر یا مستمر در طول یك دورهكه مي

 مصرف به كار برد.

ك بار مصرف در نظر گرفته شود. به یدوام به عنوان یك كاالي بهتر است كاالي بي -43

ورد م باریكها براي رفع گرسنگي و تشنگي فقط واد غذایي و نوشيدنيعنوان مثال، م

 اما با سوزانده شود باریكتواند یا چوب فقط مي سنگزغالگيرند. نفت، استفاده قرار مي

توانند به طور مشخص ذخيره شوند. این وجود از نظر فيزیکي بسيار بادوام هستند و مي

دوام در نظر گرفته از مواردي كه به عنوان بي خانوارها ممکن است سهم قابل توجهي

 شود از قبيل بسياري از انواع مواد غذایي و سوخت را نگهداري كنند.مي

 گانهششابعاد ترکیب خاصی از چ. 

ایجاد  BECبندي توان از نسخه پنجم طبقهبعدي زیادي مي 6در حاليکه تركيبات  -44

 داشته باشند. به عنوان اط تجاري با این ابعادارتبهر توانند نمي اتباین تركيهمه  كرد،
 

 مراجعه كنيد. 42، پاراگراف 9بخش  2008سال SNA به  - 23
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تي هاي خدماشوند بلکه فعاليتبراي كاالها استفاده ميو دوام نه تنها  فراوريمثال، ابعاد 

افزار، پایگاه داده، تحقيق و توسعه، اكتشافات به صورت دانش برمبناي سرمایه، از قبيل نرم

. با این تعریف فقط كاالهاي بادوام هستند ارنددر بر دهنري و معدني، نيز معيارهاي دوام را 

ند. ها هستدوامبي كنندهمنعکساي كه در تشکيل سرمایه ثابت و هرگونه مصرف واسطه

مصرف نهایي، نيازي به تفاوت قائل شدن بين  هايردهبه همين دليل است كه براي این 

 .است(نشان داده شده  2دوام نيست )همانگونه كه در شکل بادوام و بي

 راوريفرود. بعد به طور خالصه، خدمات براي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص به كار نمي -45

 كاالهاي خام براي شود.استفاده مي مصرف نهایياي و كاالها و تنها براي واسطهفقط براي 

 گيرند. بعد مشخصاتتشکيل سرمایه ثابت ناخالص مورد معامله قرار نمياستفاده غایي 

تواند در تعداد كمي موارد گيرد و مياي مورد استفاده قرار ميي مصرف واسطهبيشتر برا

براي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص مورد  شدهفراوريبه عنوان وجه تمایز بين كاالهاي 

دوام تنها در كاالها و مصرف نهایي استفاده قرار گيرد. در نهایت، تمایز بادوام در مقابل بي

دوام هستند و تمام اي بيتعریف، تمام محصوالت مصرف واسطه شود. با ایناعمال مي

 كاالهاي تشکيل سرمایه ثابت ناخالص بادوام هستند.

بندي به طور نشان دهنده یك طبقه BECبا توجه به اینکه شش بعد نسخه پنجم  -46

ده استفا الملليكامل اصالح شده است، باید در طول زمان تعداد تركيباتي كه در تجارت بين

تجزیه شده  هايردهخواهد شد مورد جستجو و كنکاش قرار گيرد. ضمایم نشان دهنده 

BEC مرتبط  هايرده بر اساسCPC  وHS .است 
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 BECتدوین  -4

 BECنسخه پنجم  کدگذاری درالف. 

سلسله مراتبي و صرفاً اعشاري است. همانطور  BECنسخه پنجم در نظام كدگذاري  -47

هاي سطح است كه با نام 6شامل بندي این طبقهضيح داده شده كه در قسمت قبلي تو

 دراستفاده غایي (، بعد رده 2(، بعد محصول )با رده 8اقتصادي )با  عمده هايردهابعاد 

SNA  ( رده 2بعد دوام )با  و (رده 2(، بعد مشخصات )با رده 2(، بعد ویژگي )با رده 3)با

رقمي در نظر گرفته  6به صورت كدهاي  BECاصلي  هايرده. در نظر گرفته شده است

براي  0توجه داشته باشيد كد  در آن بعد است. ردهشده است كه هر رقم نشان دهنده 

متعلق  111110نشان دادن نداشتن كاربرد براي آن بعد به كار رفته است. به عنوان مثال، 

ها، دنيداري، ماهيگيري، مواد غذایي، نوشيكشاورزي، جنگل»رده  دربه محصولي 

براي بعد دوام  0اي است. است و یك كاالي خام عمومي براي مصرف واسطه« دخانيات

اي مورد اضافه شده است زیرا دوام به عنوان یك وجه مشخصه براي محصوالت واسطه

 شدهفراورياست كه متعلق به كاالي بادوام  613102استفاده قرار نگرفته است. مثال دیگر 

، هاها، كامپيوترفناوري اطالعات و ارتباطات، رسانه»كه به رده  براي مصرف نهایي است

نا بتعلق دارد. بعد مشخصات در مصرف نهایي كاربرد ندارد. « كسب و كار و خدمات مالي

 استفاده شده است. BECدر مکان پنجم این كد در  0یك  بر این

 0 همواره با بنا بر این گيرد وبعد ویژگي و دوام براي خدمات مورد استفاده قرار نمي -48

متعلق به خدمات عمومي مصرف  621010شود. به عنوان مثال، كد ده ميانشان د

ها، كامپيوتر، كسب فناوري اطالعات و ارتباطات، رسانهخدمات » ردهاي است كه به واسطه

آورده  1در ضميمه  BECبندي تعلق دارد. درخت كامل نسخه پنجم طبقه« و كار و مالي

 ت.شده اس
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 BECاصلی  هایردهدر  HSو کاالهای  CPCخدمات  هایردهتوزیع ب. 

 BECدر سطوح باالی  HSو  CPC هایردهتفكیك  -2جدول 

 HS كاالهاي    CPCخدمات                BEC – اقتصادي عمده هايرده              

 1 رده
كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري، مواد غذایي، 

 ت، دخانياهانوشيدني
178 972 

 2 رده
ها، استخراج معدن، معدن سنگ، پاالیشگاه، سوخت

 مواد شيميایي، الکتریسيته، آب، ضایعات
75 983 

 3 رده
، چوب، شيشه، فلزات اساسي، مسکن، ساختمان

 لوازم الکترونيکي، مبلمان
224 1313 

 895 88 نساجي، پوشاك، كفش، جواهرات، چرم 4 رده

 5 رده
، خدمات تفراسمو خدمات،  حمل و نقلتجهيزات 

 پستي
136 18 

 6 رده
ها، فناوري اطالعات و ارتباطات، رسانهخدمات 

 ، كسب و كار و ماليهاكامپيوتر
289 441 

 178 126 بهداشت، دارو، آموزش، فرهنگي، ورزش 7 رده

 139 168 دولت، ارتش و سایر 8 رده

 5101 1284 همه محصوالت كل

 

اقتصادي نسخه پنجم  عمده هايردهكه توسط  HSهاي و كاال CPCتوزیع خدمات -49

BEC و  انرژي»، «كشاورزيمواد غذایي و »هاي اند به نحوي است كه ردهبندي شدهطبقه

شامل كاالهاي نسبتاً بيشتر نسبت به « نساجي و كفش»و « و مسکن مانساخت»، «معدن

ات و ارتباطات و كسب فناوري اطالع»، «مسافرتو  حمل و نقل»خدمات است. در حاليکه 

 «دولت و سایر»از كاالهاست.  يشامل خدمات نسبتاً بيشتر «بهداشت و آموزش»و  «و كار

محرمانه و بجز این تخصيص نيافته  شامل باقيمانده كاالها و خدمات از جمله تجارتنيز 

ها است كه منوط به تجدید نظر به عنوان اولين اشاره به توزیع كد 2جدول  است.

 خواهد بود. BECهایي در اجراي تکاملي تجربه
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 استفاده غایی هایردهشناسایی پ. 

هاي اقتصادي در قسمت كاال از سرفصل عمده هايردههمانگونه كه قبالً اشاره شده  -50

HS  و در قسمت خدمات اساسي ازCPC  ساخته شده است. براي بسياري از محصوالت

ين ابعاد دیگر )ویژگي، مشخصات، دوام( نسبتاً عدي همچنبَ استفاده غایي هايردهشناسایي 

شود، ساده خواهد بود. با این حال، در حالي كه از راهنمایي در این زمينه استقبال مي

ه از كند كهاي ملي در استفاده )استفاده دوگانه( از كاالها این امر را به ما دیکته ميتفاوت

شود. در عوض به كشورها توصيه یك ارتباط تطابقي بيش از حد تجویزي باید پرهيز 

تا آنجا كه ممکن است و قطعاً براي محصوالتي كه از نظر اقتصادي مهم هستند،  شودمي

ساخته شده عرضه و  هاي ملي در جداولهاي استفاده شده توسط حسابتخصيص از

در جداول عرضه و تقاضا به طور اقتباس شود. از آنجائيکه سطح جزئيات محصوالت  ،تقاضا

هاي نديببراي جداول آماري طبقه CPCو  HSبل توجهي كمتر از چيزي است كه در قا

 هاي اضافي ایجاد خواهد كرد.این موضوع مطمئناً چالش شود،محصول ایجاد مي

ها مورد استفاده قرار گيرد. اولي تواند براي اتصال دادن این تفاوتدو رویکرد مي -51

ایجاد شود و  HS/CPC فردمنحصربهمحصوالت  هايردهاز  BEC)پایين و باال( است كه 

این  شود تخصيص یابد كهآوري ميجمعهاي ملي به اطالعات مصرف نهایي كه حساب

هم تراز  مصرف-هاي معادل مورد استفاده در جدول عرضهممکن است كامالً با تخصيص

دارد كه در آن وجود  24هاي تجارتو تعریف جریان SNAنباشد )كه در هر صورت از 

  مصرف-هاي عرضهو تخصيص BECیك نقطه عزیمت بين  بنا بر اینكند، پيروي مي

 هايو از تخصيص انتهاپایين( است كه از -باال د(. دومي )كنميایجاد  SNA استفاده غایي

هاي كند و این را به تفکيكاستفاده مي مصرفدیده شده در جدول عرضه و  استفاده غایي

BEC كند.ریف نميتح را ارتباطات دوجانبهامر باید دقت شود كه این  كند وليتحميل مي

 
 به ویژه با توجه به معامالت كاال براي فراوري و بازرگاني. - 24
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 هابندیارتباط با دیگر طبقه -5

 بندی محوری محصوالتارتباط با طبقهالف. 

بندي استاندارد محصوالت است. ( یك طبقهCPCبندي محوري محصوالت )طبقه -52

آوري تواند براي جمعمحصوالت است كه مي هايردهاي از هدف اصلي آن تهيه مجموعه

یك  CPCو ارائه آمار محصوالت یا تجارت كاالها و خدمات مورد استفاده قرار گيرد. 

اي براي گردآوري مجدد آمارهاي اساسي بندي پایهبندي همه منظوره است. این طبقهطبقه

هاي تحليلي مهيا بندي استاندارد براي استفادههاي اصلي به یك طبقهبندياز طبقه

اقتصادي هستند كه شامل  فعاليت يشامل محصوالتي است كه خروج CPCسازد. مي

به طور كلي  CPC. است حمل و نقل، كاالها و خدمات غير قابل حمل و نقلكاالهاي قابل 

بندي انواع آوري و جدولبندي به منظور جمعكند. این طبقهپيروي مي SNAاز تعاریف 

ها ي و نهایي، تشکيل سرمایه، تجارت خارجي و قيمتاآمار، از قبيل توليد، مصرف واسطه

یا در  مربوط باشدیا ترازها جریان ، ذخایرممکن است به  آمارها اینتوسعه یافته است. 

تحليلي گردآوري موضوعات یا دیگر  BOP هاپرداختتراز  ، آمارهايI-Oول ازمينه جد

 شود.

شود، دو كاالها و خدمات ميشامل هر  CPCبا توجه به این واقعيت كه محصوالت  -53

باشد.  CPCهاي پایه از رده يتواند به عنوان ترتيب خاصميBEC اقتصادي  عمده هايرده

BEC بندي در این مفهوم یك بخش دیگر طبقهCPC  است. تفکيك كلي بين كاالها و

 UNSD 25سایتوباست.  CPCمنطبق بر تفکيك كاال و خدمات در  BECخدمات در 

 كند.فراهم مي BEC هايرده)كاالها و خدمات( با  CPCز تمام كدهاي مروري كامل ا

بندي براي طبقه هاي بلند مدتتراز پرداخت هايردهدر عمل بيشتر كشورها از  -54

ارائه  BOPجزء اصلي خدمات 12تفکيکي از  EBOPSكنند. خدمات تجارت استفاده مي
 

 /http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC مراجعه كنيد به - 25

http://unstats.un.org/unsd/trade/BEC/
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 نيست. كارگروه CPCسمت خدمات كرده است، اما هنوز به اندازه جزئيات موجود در ق

ایجاد كرده است كه در  CPCو  EBOPSالمللي آمار تجارت یك جدول ارتباطي بين بين

 آن در دسترس است. 26سایتوب

 توصیف و کدگذاری کاال ارتباط با سیستم هماهنگب. 

گمرك تعریف شده است. هدف اصلي آن جهاني توسط سازمان  HSبندي طبقه -55

یا براي استفاده از برخي از  واردات تعرفههایي است كه از مرزها براي بندي كاالطبقه

در یك دوره  HSبندي كنند. طبقهمي راي به دليل ایمني یا سالمت عبواقدامات غيرتعرفه

كاالهاي جدید مربوط  هايردهكه معموالً شامل  ساله مورد تجدید نظر قرار گرفته است 5

ي كه هایردهذف آن و ح منافع خاص با هايردهيم كردن هاي جدید یا تقسبه تکنولوژي

به اجرا  2012در اول ژانویه  HSنسخه  آخرین. استپایيني از تجارت دارند  سطح نسبتاً

براي نسخه بعدي در نيز عنوان فرعي است. تجدید نظر  5000و شامل بيش از  درآمده

 ریزي شده است.برنامه 2017اول ژانویه 

بنا بر است.  HSبندي طبقه هايشامل همه زیر عنوان BECاقتصادي  عمده هايرده -56

. همانطور كه قبالً BECبرابر است با كل تجارت كاالها در  HSتجارت كلي از نظر  این

مصرف نهایي، مصرف طبقه به یك  HSهاي عنوان شده با توجه به تخصيص زیر عنوان

مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.  نهایي یك مفهوم تجربي است و باید در چارچوب ملي

 هايردهكاالهاي مهم اقتصادي تجارت شده كه كاربري دوگانه دارند براي استفاده از 

 باید بيشتر مورد بررسي قرار گيرند.استفاده غایي 

 

 
 http://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/methodology.asp به  مراجعه كنيد - 26

http://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/methodology.asp
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 المللتجارت بین بندی استانداردارتباط با طبقهپ. 

57- SITC  آوري و انتشار آمارهاي و به عنوان ابزاري براي جمع 1950اصلي در سال

الملل قابل مقایسه كمك خواهد المللي كاال كه در ایجاد آمارهاي تجارت بينتجارت بين

آوري به عنوان ابزار جمع HS، 1988. در زمان معرفي آن در سال كرد طراحي شده است

 زبيشتر به عنوان ابزار تحليلي با ساختاري ا SITCو انتشار مسئوليت داشت و در نتيجه 

تواند توسعه اقتصادي را روشن كند مورد ها و گروهي از كاالها كه ميها، قسمتبخش

 شقهنوز به عنوان  SITCاصلي  هايتوسط بخش تگرفت. توزیع تجاراستفاده قرار مي

مورد  BECهاي اصلي اقتصادي يلي تجارت كاال همراه با تفکيك ردهلاز تفکيك تح يدیگر

 گيرد.استفاده قرار مي

 های استانداردبندیارتباط با دیگر طبقه ت.

58- COICOP بندي معامالتي كه توسط خانوارها در نتيجه در درجه اول براي طبقه

 دليل كسب كاالي فعليبه یا شود پول كه گفته ميطراحي شد، شود، ها انجام ميپرداخت

 تسویهیا براي  اي ماليهبراي كسب دارایي ،اي یا نيروي كار یا دیگر خدماتو سرمایه

بندي فقط براي طبقه COICOPتر، . به صورت خاصشودهاي مالي، پرداخت ميبدهي

د. گيرگذاري، یعني مخارج مصرفي فرد در خانوار مورد استفاده قرار ميیك نوع از سرمایه

با بندي، طبقه 4هاي مخارج برحسب هدف كه از بنديبه طبقه BECساختار و محتواي 

تشکيل شده است، در ارتباط نزدیك  COPPو  COFOG ،COPNIF ،COICOPهاي نام

 است.

 COPNI  وCOFOG بندي طيف وسيعي از معامالت مربوط به براي طبقه

اي تشکيل سرمایه ناخالص و سرمایه و هاي مصرف نهایي، مصرف واسطههزینه

مورد  ها NPISHنقل و انتقاالت جاري توسط دولت به صورت كلي و به ترتيب 

 گيرند.تفاده قرار مياس
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 COICOP بندي تنها یك نوع هزینه، یعني مخارج مصرفي فرد در براي طبقه

 گيرد.و دولت به صورت كلي مورد استفاده قرار مي ها NPISHخانوار، 

 COPP هاي عمدتاً غيرمالي و اي بنگاهاي و مخارج سرمایهبراي مصرف واسطه

 ند.گيرهاي مالي مورد استفاده قرار ميشركت

 ترهای قدیمیارتباط با نسخهث. 

در قسمت پيشينه تاریخي به صورت مفصل  BECارتباط بين نسخه چهارم و پنجم  -59

به طور قابل توجهي از  BECتوان نتيجه گرفت كه نسخه پنجم مورد بحث قرار گرفت. مي

 هايردهاقتصادي به طور كامل از  عمده هايردهتجدید نظر قبلي متفاوت است، زیرا 

د محصول اضافه شده و بعد جدیدي به ابعامصرف نهایي جدا شده است، خدمات به 

مشخصات اضافه شده است، با توجه به این تغييرات قابل توجه یك تبدیل مستقيم از 

 نبود. پذیرامکانبه پنجمين تجدید نظر آن  BECتجدید نظر چهارم 

رت در كاالها و خدمات، باید ( تجاآمارهاي در دسترس )پيشينه تاریخي بر اساس -60

هاي زماني بازسازي كرد، براي سري BECنسخه پنجم  بر اساسپيشينه تاریخي بتوان یك 

 HS ،CPCبا نسخه قبلي  BECتر، نياز به ایجاد یك جدول ارتباطي نسخه پنجم طوالني

 سایتوبشود كه در این راهنما ارائه نشده است. جداول مذكور در احساس مي EBOPSو 

UNSD لزوماً  ديبنهاي قبلي طبقهارائه شده است. از آنجائيکه ارتباطات قبلي بين نسخه

 تري وجود دارد. با توجههاي دقيقبراورداند، این بدین معني است كه نياز به توليد ناقص

تواند داراي كيفيت باالیي باشد، اما نکات ها نميبراورد، این BECبه سطح تجمع باالي 

 ها مورد نياز است.براوردسير ایجاد توضيحي در م
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 BECپنجم نسخه ساختار  -1ضمیمه 

 BECاقتصادي  عمده هايرده كد

  
،  ها ، نوشااايدني مواد غذایي كشااااورزي، جنگلداري، ماهيگيري،    1

 دخانيات

 كاالها  11

 ايمصرف واسطه  111

 خام  1111

 شدهفراوري  1112

 عمومي  111210

 خاص  111220

 تشکيل سرمایه ناخالص  112

 عمومي  112010

 خاص  112020

 مصرف نهایي  113

 خام  1131

 دوامبي  113101

 بادوام  113102

 شدهفراوري  1132

 دوامبي  113201

 بادوام  113202

 خدمات  12

 ايمصرف واسطه  121

 عمومي  121010

 خاص  121020

 مصرف نهایي  123
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 BECتصادي اق عمده هايرده كد
  

ها، مواد استخراج معدن، معدن سنگ، پاالیشگاه، سوخت 2

 شيميایي، الکتریسيته، آب، ضایعات

 كاالها  21

 ايمصرف واسطه  211

 خام  2111

 شدهفراوري  2112

 عمومي  211210

 خاص  211220

 تشکيل سرمایه ناخالص  212

 عمومي  212010

 خاص  212020

 مصرف نهایي  213

 خام  2131

 دوامبي  213101

 بادوام  213102

 شدهفراوري  2132

 دوامبي  213201

 بادوام  213202

 خدمات  22

 ايمصرف واسطه  221

 عمومي  221010

 خاص  221020

 مصرف نهایي  223
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 BEC اقتصادي عمده هايرده كد

  
لوازم ، چوب، شيشه، فلزات اساسي، مسکن، ساختمان و مسکن 3

 الکتریکي، مبلمان

 كاالها  31

 ايمصرف واسطه  311

 خام  3111

 شدهفراوري  3112

 عمومي  311210

 خاص  311220

 تشکيل سرمایه ناخالص  312

 عمومي  312010

 خاص  312020

 مصرف نهایي  313

 خام  3131

 دوامبي  313101

 بادوام  313102

 شدهفراوري  3132

 دوامبي  313201

 بادوام  313202

 خدمات  32

 ايمصرف واسطه  321

 عمومي  321010

 خاص  321020

 مصرف نهایي  323
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 BECاقتصادي  عمده هايرده كد

  
 نساجي، پوشاك، كفش 4

 كاالها  41

 ايمصرف واسطه  411

 خام  4111

 شدهفراوري  4112

 عمومي  411210

 خاص  411220

 رمایه ناخالصتشکيل س  412

 عمومي  412010

 خاص  412020

 مصرف نهایي  413

 خام  4131

 دوامبي  413101

 بادوام  413102

 شدهفراوري  4132

 دوامبي  413201

 بادوام  413202

 خدمات  42

 ايمصرف واسطه  421

 عمومي  421010

 خاص  421020

 مصرف نهایي  423
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 BEC اقتصادي عمده هايرده كد

  

 ، خدمات پستيمسافرت، خدمات، حمل و نقلتجهيزات  5

 كاالها  51

 ايمصرف واسطه  511

 خام  5111

 شدهفراوري  5112

 عمومي  511210

 خاص  511220

 تشکيل سرمایه ناخالص  512

 عمومي  512010

 خاص  512020

 مصرف نهایي  513

 خام  5131

 دوامبي  513101

 وامباد  513102

 شدهفراوري  5132

 دوامبي  513201

 بادوام  513202

 خدمات  52

 ايمصرف واسطه  521

 عمومي  521010

 خاص  521020

 مصرف نهایي  523
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 BECاقتصادي  عمده هايرده كد
  

، كسب و كار، هاها، كامپيوترفناوري اطالعات و ارتباطات، رسانه 6

 خدمات مالي

 كاالها  61

 ايمصرف واسطه  611

 خام  6111

 شدهفراوري  6112

 عمومي  611210

 خاص  611220

 تشکيل سرمایه ناخالص  612

 عمومي  612010

 خاص  612020

 مصرف نهایي  613

 خام  6131

 دوامبي  613101

 بادوام  613102

 شدهفراوري  6132

 دوامبي  613201

 بادوام  613202

 خدمات  62

 ايمصرف واسطه  621

 عمومي  621010

 خاص  621020

 مصرف نهایي  623
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 BECاقتصادي  عمده هايرده كد
  

 بهداشت، دارو، آموزش، فرهنگي، ورزشي 7

 كاالها  71

 ايمصرف واسطه  711

 خام  7111

 شدهفراوري  7112

 عمومي  711210

 خاص  711220

 تشکيل سرمایه ناخالص  712

 عمومي  712010

 خاص  712020

 مصرف نهایي  713

 خام  7131

 دوامبي  713101

 بادوام  713102

 شدهفراوري  7132

 دوامبي  713201

 بادوام  713202

 خدمات  72

 ايمصرف واسطه  721

 عمومي  721010

 خاص  721020

 مصرف نهایي  723
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 BECاقتصادي  عمده هايرده كد
  

 ش و سایردولت، ارت 8  

 كاالها  81

 ايمصرف واسطه  811

 خام  8111

 شدهفراوري  8112

 عمومي  811210

 خاص  811220

 تشکيل سرمایه ناخالص  812

 عمومي  812010

 خاص  812020

 مصرف نهایي  813

 خام  8131

 دوامبي  813101

 بادوام  813102

 شدهفراوري  8132

 دوامبي  813201

 بادوام  813202

 خدمات  82

 ايمصرف واسطه  821

 عمومي  821010

 خاص  821020

 مصرف نهایي  823
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نامهواژه  

 ترجمه عنوان واژه

Actual Trade Practice هاي واقعي تجاريرویه 

Broad Economic Categories هاي عمده اقتصاديرده 

Capital Equipments  ياهیسرماتجهيزات 

Commodity الكا 

Consumer Durables and Non-Durables  دوامو بي بادوامكاالهاي مصرفي 

Double Counting احتساب مضاعف 

Durability Dimension بعد دوام 

Economic Accounting Standards استانداردهاي حسابداري اقتصادي 

End-Use of Products استفاده غایي محصوالت 

Enterprise  بنگاه 

Explicitly Coordinated Trade تجارت صراحتاً هماهنگ شده 

Extended Balance of Payments هاي بلند مدتتراز پرداخت 

Final Consumption مصرف نهایي 
Fragmentation or Disintegration of 

Production 
 تفکيك یا تجزیه توليد

Generic Intermediate Products اي عاممحصوالت واسطه 

Global Value Chains (GVC) زنجيره ارزش جهاني 

Gross Fixed Capital سرمایه ثابت ناخالص 

Harmonized Commodity Description And 
Coding System (HS) 

 سيستم هماهنگ كدگذاري و توصيف كاال 

Homogeneous Products محصوالت همگن 

Industrial Supplies توليدات صنعتي 

Intermediate Good/ Consumption ايكاال/ مصرف واسطه 

International Commodity Trade Statistics   ي كاالالمللنيبآمارهاي تجارت 

Intra-Industry Trade تجارت درون صنعتي 

Knowledge-Capturing Products محصوالت دانش محتوا 
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 ترجمه عنوان واژه

Long-Standing Assumptions ت قدیميفرضيا 

Manufacturing Services خدمات صنعتي 

Merchanting بازرگاني 
Non-Profit Institutions Serving Households 

(NPISH) 
 خانوار خدمت در غيرانتفاعي موسسات

Offshore Outsourcing مرز سپاريبرون 

Ownership Rule قانون مالکيت 

Price Competition رقابت قيمتي 

Primary Commodity كاالي خام 

Private Household خانوار خصوصي 

Processed Commodity  شدهيفراوركاالي 

Processing Dimension  بعد فراوري 

Produced Assets دشدهيتولهاي دارایي 

Product محصول 

Product Dimension بعد محصولي 

Production Sharing  مشاركت در توليد 

Semi-Durable Consumer Good دوامكاالي مصرفي كم 

Single Use Good مصرف بارككاالي ی 

Specification Dimension بعد ویژگي 

Specified Intermediate Product اي خاصمحصول واسطه 

Standard International Trade Classification 
(SITC) 

 المللنيببندي استاندارد تجارت طبقه

Supply and Use Table جدول عرضه و مصرف 

Trade تجارت 

Trade in Value Added (TIVA)  ارزش افزودهتجارت در 

Transport Equipments  حمل و نقلتجهيزات 

Use Dimension بعد مصرفي 

Vertical Specialization تقسيم كار عمودي 

 




