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  چکیده:

  اند از:اهم نکات این گزارش عبارت

ـ با انعکـاس   این کشور، ه استوردآدر دستیابی به کاهش فقر موفقیتهاي خوبی بدست دو دهه گذشته  یپاکستان ط-1 مـدل رشـد    کی

را تجربـه کـرده اسـت.     ياقتصاد کالن مکـرر  يو صادرات نسبتاً محدود، بحران ها يوربهره بهبودبا  ،یو دولت یبر مصرف خصوص یمبتن

، اقتصاد پاکسـتان   2021در سال  داشته است.در این کشور  يو رشد اقتصاد یتوسعه انسان جیبر نتا يجد راتیتأث 19-دیکوو يریگهمه

 کرد.   تجربه ،اقتصاد کالن يهااستیاز س تیحما و 19-دیکووا به دلیل کاهش آثار درصد ر 6رشد 

بـوده کـه    دیشد یموسم يشاهد بارش باران ها 2022داشته است. پاکستان از ژوئن  يادیز يو اقتصاد یاثرات انسان ریاخ يها لیس-2

  که آثار جبران ناپذیري بر بخش کشاورزي خواهد گذاشت.   سابقه شده است یفاجعه بار و ب يها لیمنجر به وقوع س

تولیـد   2021رسـید. در سـال    2021میلیارد دالر در سـال   346به  2000میلیارد دالر در سال  82تولید ناخالص داخلی پاکستان از -3

 2018رونق بعـد از سـالهاي   ناخالص داخلی پاکستان با پشت سر گذاشتن بیماري همه گیري رشد خوبی داشت و شاید شروع یک دوره 

 .) رسـید درصـد رشـد داشـت    13که نسبت به سـال قبـل   (دالر  1538به  2021درآمد سرانه پاکستان در سال  که نزول کرده بود باشد.

دالر در سـال   1360دالر بود و تـا سـطح    1878قبل از شروع رکود رخ داد که مقدار آن  2018باالترین درآمد سرانه این کشور در سال 

  کاهش یافت.   2020

 بهبـود  ،2021 مـالی  سـال  در درصد 6 واقعی داخلی ناخالص تولید رشد ثبت با و یافت بهبود گیر همه بیماري از پس رشد اقتصادي-4

V-شروع یک رونق اقتصادي باشد.2021رود رشد سال بر اساس تجربه گذشته انتظار می. کرد حفظ را شکل ،  

رشد  بینی میشودیشپ تداوم رشد اقتصادي این کشور را دست خوش تغییر خواهد کرد. بر همین اساساحتماالً  لیس ياثرات اقتصاد-5

  .  شودتر  فیضع هیروپو درصد  23، تورم به درصد 2به حدود  2022در سال اقتصادي 

پـس از آن  و   2008در سال میلیارد دالر  5,4به  2000میلیون دالر در سال  300گذاري مستقیم خارجی از ارزش سرمایههمچنین -6

گذاري مستقیم خارجی روانـه  اي از سرمایهبخش عمدهرسید.  2020در سال میلیارد دالر  2,1گذاري کاهش یافت و به به شدت سرمایه

  است. شدهصنعت برق و کسب و کارهاي مالی 

میلیـارد دالر ثبـت شـد کـه نشـاندهنده       73,1در مقابـل واردات  کـه  میلیارد دالر بود  28,9، 2021ارزش صادرات پاکستان در سال -7

  است. 2021کسري تراز تجاري در سال 

رونـد پرنوسـان    1400تا  1395دهد که روند رشد صادرات ایران به پاکستان از سال ستان نشان میبررسی روابط تجاري ایران با پاک -8

، 1397برابـر شـده اسـت. در سـال      1,6میلیون دالر رسـیده کـه    1243,5به  1395میلیون دالر در سال  795,5بوده است. بطوریکه از 

میلیون دالر رسـید. در   1243,5به  1400یون دالر بود و در سال میل 1000و  1030، 1244,8به ترتیب ارزش صادرات  1399و  1398

  رسید.  1400میلیون دالر در سال  260,2به  1395میلیون دالر در سال  364,5مقابل واردات کشور از 

کـان صـادرات   بررسی و مقایسه آمارهاي صادراتی کشور، وارداتی کشور پاکستان و صادرات ایران به پاکستان حاکی از آن است که ام -9

توان کلیه کاالهاي کشور را روانه ایـن کشـور کـرد، لـذا در     پذیري نمیمیلیارد دالري کاال به این بازار وجود دارد لیکن به جهت آسیب 6

  میلیارد دالر امکان پذیر است.   3میان مدت و با افزایش ظرفیتهاي تولیدي افزایش صادرات به 

 :اند ازعبارت آالت مورد نیاز پاکستانماشینها نشان میدهد که در بخش کشاورزي بررسی -10
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، سـمپاش هـا  ، وزن يدسـته بنـد  ي، قطره ا ياریآب يها ستمیس، کودپاش، بذر کن، رشکنیز، کلوخ شکنی، بیترک يدروگرها، تراکتورها

  .آبپاشو  ، بذرپاشيحفاردستگاههاي  وه،یجمع کننده مي، اریآب يپمپ ها

  :در کشاورزي پاکستان گذاريهاي سرمایهزمینه

  جاتایجاد ارزش افزوده در میوه-2      واحدهاي استخراج روغن زیتون-1

  غذاهاي منجمد(میوه، سبزیجات و گوشت)-4تولید محصوالت لبنی                  -3

  واحدهاي تولید پودر و چیپس سیب زمینی -5

  واردات کامپیوتر و لوازم جانبی: 

مـودم  ، مودم ها، سرورهاي، وتریکامپ يشبکه ها زاتیتجه، (نو/کارکرده) وتریلپ تاپ و تبلت کامپ، کارکرده)/دی(جد یشخص يوترهایکامپ

 ودیـ د يتورهـا یمان) / LCD( عیمـا  سـتال یکر يشـگرها ینما   ، اتصـال  زاتیکابل، و تجه م،یسي، / شارژر باتر هیمنابع تغذ، میس یب يها

  ).LEDساطع کننده نور (

درصدي را در میـان   0,72میلیون دالر است که سهم  43,7پتانسیل صادراتی کشور به پاکستان در کاالهاي با فناوري باال به ارزش  -11

 مربـوط  عـات اجزاء و قط ،گازي کاالي توربینهاي 7درصد) از پتانسیل صادراتی به  82دهد. سهم باالیی (کل پتانسیل صادراتی نشان می

  است.   دوچشمی تابلو برق، دوربین ،بیماري تشخیص برقی هايها، دستگاهروآن، دا به
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  مقدمه:

ایـن   ورود بـه بر اساس تاکید اسناد باالدستی کشور مبنی بر نفوذ و حضور پر رنگ در کشورهاي پیرامونی، شناسایی بـازار و موانـع   

پاکستان یکی از بازارهاي مستعد در همسایگی ایران است که همواره نیز یکی از مقاصد صـادراتی  بسیار حائز اهمیت است.  هاکشور

  .  ایران بوده است

دو  تجـاري هاي فرهنگی ایران و پاکستان، روابـط  حاکی از آن است که علیرغم نزدیکی جغرافیایی و مشابهتفی مابین  تجارت آمار

دهـد  بررسی پتانسیل صادراتی دو طرف نشان مـی . نرفته استمیلیارد دالر 1,5 ر ازفرات تجارتو ارزش در حد مطلوب نیست کشور 

پاکسـتان  گذاري سرمایه تجاري و  هايفرصتاین امر نشان میدهد که  .است امکان پذیرمیلیارد دالر  3که امکان افزایش تجارت تا 

  براي فعالین حوزه تجاري کشور به خوبی شناخته نشده است.

در ادامـه ایـن گـزارش،    پردازد. می این کشورو پتانسیلهاي صادراتی کشورمان به  پاکستانین گزارش به بررسی بازار بر این اساس ا

بخـش   پاکسـتان وضعیت اقتصادي و تجـاري  خواهیم داشت. تحلیل آماري  پاکستانانداز اقتصادي سیاستها و چشمابتداء مروري بر 

بویژه در کاالهـاي بـا ارزش افـزوده و بـا فنـاوري بـاال        پاکستان. بررسی پتانسیل صادراتی ایران به دهدرا تشکیل میبعدي گزارش 

  دهد.بخش آخر گزارش را به خود اختصاص می
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  محیط کالن اقتصادي (روندها، سیاستهاي اقتصادي و چشم انداز)-1

  

  و چشم انداز اقتصادي تحوالت و سیاستهاي اقتصادي اخیر-1-1

در این کشـور حـاکی از بهبـودي     یتوسعه انسان جیاست، اما نتا افتهیدو دهه گذشته، پاکستان به کاهش قابل توجه فقر دست  یط

، بخش کشـاورزي خارج از  ياقتصاد يهاثبات و کند بوده است. گسترش فرصت یب يرشد اقتصادناچیز است که یکی از دالیل آن 

فرار کننـد. پاکسـتان    2018تا  2001 يهاسال نیرا داد که از فقر ب نامکا نیا یپاکستان ونیلیم 47از  شیمهاجرت، به ب شیو افزا

و صـادرات نسـبتاً    يدهنـده بهـره ور   شیافـزا  يها يگذار هیبا سرما ،یو دولت یبر مصرف خصوص یمدل رشد مبتن کیبا انعکاس 

بوده است و بـه طـور    نیی) پاGDP( یناخالص داخل دیرا تجربه کرده است. رشد سرانه تول ياقتصاد کالن مکرر يمحدود، بحران ها

 جیبـر نتـا   يجـد  راتیتـأث  نیهمچن 19-دیکوو يریگبوده است. همه 2018-2000 يسالها یدرصد در ط 2,1متوسط تنها حدود 

 داشته است.در این کشور  يو رشد اقتصاد یتوسعه انسان

 ،یقـ یاقتصاد کـالن تطب  يهااستیاز س تیحما و 19-دیکووثار درصد را به دلیل کاهش آ 6رشد ، اقتصاد پاکستان  2021در سال 

بـه عـدم    یاقتصـاد جهـان   يکاالهـا و کنـد   یجهان يباال يهامتیق ن،ییپا يورهمراه با رشد بهره ،يقو یداخل يکرد. تقاضا تجربه

از جملـه بودجـه    هـا اسـت یاز س یعیوسـ  فیـ ط ياقتصاد، دولت شروع به اجرا تیتثب يکمک کرده است. برا دیشد یتعادل خارج

رفـت رشـد    یانتظـار مـ   ،اقداماتاین  جهیکل کرد. در نت يمحدود کردن تقاضا يبرااداره شده  يانرژ يهامتیق شیو افزا یانقباض

 ریرفـت ذخـا   یکه انتظار مـ  یدر حال ابد،یکاهش  یفعل ياز سطوح باال جیبه تدر یعموم یشود، کل بده تیارز تثب نرخکند شود، 

 انباشته شود. یبه آرام يارز

بوده که  دیشد یموسم يشاهد بارش باران ها 2022داشته است. پاکستان از ژوئن  يادیز يو اقتصاد یاثرات انسان ریاخ يها لیس

نفـر   ونیـ لیم 33از  شیبـ  یآب است و کم ریدرصد از کشور ز 15 باًیسابقه شده است. تقر یفاجعه بار و ب يها لیمنجر به وقوع س

تـا بـه امـروز قابـل      نفر 1700با  زین یشده است. تلفات جان رانیو ای دهید بیخانه آس ونیلیم 2 از شیقرار گرفته اند. ب ریتحت تأث

ـ  یتلف شده اند، در حال وانیح ونیلیم 1,1از  شیشود ب یزده م نیقابل توجه است و تخم زیتوجه بوده است. تلفات دام ن  شیکه ب

پـل   440و  دهیـ د بیاز جاده ها آسـ  لومتریک 13000از  شیکه ب ستاست. گزارش شده ا دهید بیآس واناتیپناهگاه ح 25000از 

 يدر بخـش کشـاورز  ایـن تحـوالت    ياقتصـاد  راتی. تـأث ابدی شیتعداد افزا نیرود ا یشده است که انتظار م بیتخر ای دهید بیآس

 هبـ  یشده است که منجر به خسارات قابـل تـوجه   بیکشت تخر ریز يها نیهکتار از زم ونیلیم 9,4از  شیمتمرکز است و ببیشتر 

و  یصـنعت  يبخـش هـا   تیـ بـر فعال  یمنف ریتأث يکشاورز نییپا دیرود تول یشود. انتظار م یمحصوالت پنبه، خرما، گندم و برنج م

دهنـد).   یم لیرا تشک یصنعت دیدرصد تول 25(منسوجات حدود  بگذارد به پنبه یبخش نساج یبا توجه به وابستگ ژهیخدمات به و

فشـار   ،یانسان هی، و از دست دادن سرمایبخش مال یاحتمال راتیدر چرخه محصول، تأث اختالل ،یرساختیز يهابیآس قیاز طر لیس

 2,5 نیبـ  ینرخ فقر ملـ  ل،یس میمستق امدیدهد که به عنوان پ ینشان م هیاول يکند. برآوردهایم لیتحم دیرا بر تول یمدت یطوالن

  .قرار خواهد دادر یفقدر زمره جمعیت نفر را  ونیلیم 9,0تا  5,8 نیو ب افتیخواهد  شیدرصد افزا 4,0تا 

 یرود رشـد در سـال مـال    یاندازد. در حال حاضر انتظـار مـ   یم ریبه تاخپاکستان را  ياقتصاد لیاحتماالً تعد لیس ياثرات اقتصاد

در  لیاز سـ  یتر، و اخـتالالت ناشـ   فیضع هیروپ ،يانرژ متیق شیافزا لیبه دلشود  یم ینیب شیپدرصد برسد.  2به حدود  2022

منسـوجات)   ژهی. با اختالل در صادرات (به وابدی شیدرصد افزا 23به حدود  جاريدر سال  تورمبیشتر و  يمحصوالت کشاورز دیتول

در سـال   یناخـالص داخلـ   دیـ درصـد تول  4,3به حـدود   يجارتحساب  يکسر رودی(غذا و پنبه)، انتظار م شتریب یواردات يازهایو ن

بالعوض) به طور متوسـط   يها(شامل کمک یمال يکه کسر شودیم ینیبشی. پابدی) کاهش 2021درصد در سال  4,6(از  2022

کـه مـنعکس کننـده     ابدی) کاهش يدرصد 4,7بودجه  ي(نسبت به کسر 2022در سال  یناخالص داخل دتولی درصد 6,9 حدود به

 است. نهیبه هز ازین شیو افزا لیاز س یدرآمد ناش یمنف راتیتأث
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دشوار مواجه است.  یاسیچالش س کیثبات اقتصاد کالن با  يبه سورشد اقتصادي حال حفظ  نیاز بهبود و در ع تیدر حما دولت

ـ  ؛نیخسـارات در زمـ   یابیـ بـا ادامـه ارز   لیاز س یناش رمنتظرهیقابل توجه عبارتند از: الف) خسارات غ یخطرات منف  یثبـات  یب) ب

 شیپـ  شیاز جملـه افـزا   ،یخـارج  طی) بدتر شدن شـرا ج ؛کند فیرا تضع استیموقع س بهکه ممکن است پاسخ منسجم و  یاسیس

 نـه یدر زم ژهیـ بـزرگ، بـه و   یو خـارج  یداخلـ  یمـال  يازهـا ی) خطرات مرتبط بـا ن دو  ؛یکاالها و نرخ بهره جهان متینشده ق ینیب

سـالم و احساسـات بـازار، از     ياقتصـاد  یکلـ  تیریبه مد يبندیخطرات، پا نیا تیریمد ي. برایبخش بانک ینگینقد يها تیمحدود

تـا حـد    یخواهد بود. محدود کـردن مخـارج مـال    یاتیح ،يبهبود اقتصاد يروشن برا راهبرد کیمؤثر  يو اجرا انیب قیجمله از طر

تـداوم  و همچنـان در   ر؛یز انعطاف پـذ فشرده و نرخ ار یپولسیاست حفظ موضع ، دیهر گونه مخارج جد قیدق يامکان و هدف گذار

  .مورد نیاز است ياز جمله در بخش انرژ ،يساختار الحاتاص ریمس

 

  اقتصادي متغیرهاي برخی روند-1-2

  :جینی ضریب

 ضـریب  چه هر ساده، عبارت به – است درآمد توزیع معیار ترینرایج شود،می نامیده نیز جینی نسبت یا جینی شاخص که جینی ضریب

 زیـرا  است مهم کشور یک جینی ضریب. است بیشتر کشور یک افراد فقیرترین و ثروتمندترین درآمدهاي بین شکاف باشد، باالتر جینی

ایـن مـوارد   . باشـد  داشـته  اقتصـادي  و سیاسی نامطلوب اثر چندین تواندمی که کند،می کمک درآمد نابرابري باالي سطوح شناسایی به

  .است باالتر فقر هاي نرخ و سیاسی شدن قطبی خانوارها، بیشتر بدهی درآمد، تحرك کاهش داخلی، ناخالص تولید کندتر رشد شامل

اي از پاکستان در دست نیست. لیکن همین آمارهاي ناقص نیز وضعیت نابرابري این کشور را بـه تصـویر   متاسفانه آمارهاي مستمر ساالنه

تـرین  در همـین سـال پـایین   بود.  29,60  2018سال در در پاکستان  یجهانبانک توسط  GINIمقدار شاخص آخرین برآورد کشد. می

آمریکـا در حـال حاضـر     اسـت.  63بود که باالترین مقدار متعلق به افریقاي جنوبی با عدد  24,6ضریب جینی متعلق به اسلونی با مقدار 

سـه بـا سـایر کشـورها از وضـعیت نسـبتا خـوبی        دهد پاکسـتان در مقای این مقایسه نشان می درصد را داراست. 41مقدار ضریب جینی 

و  2005هاي در سال 31,3حداکثر مقدار ص در شاخ نیا دو دهه گذشتهدهد، در طول  ینشان م ریهمانطور که نمودار زبرخوردار است. 

      .در نوسان بوده است 2001در سال  28,70 آن و حداقل مقدار  2015

  

  2001-2018طی  پاکستان): ضریب جینی 1نمودار (

Source: https://worldbank.org/ 
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  درآمد سرانه: و  تولید ناخالص داخلی

رسـید. هرچنـد ایـن کشـور      2021میلیارد دالر در سال  346به  2000میلیارد دالر در سال  82تولید ناخالص داخلی پاکستان از 

آنهـم بـه دلیـل     2020بجـز سـال    2021تـا   2000ساالنه را تجربه میکنـد لـیکن در طـی سـالهاي      4-5دوران رونق و رکودهاي 

  گیري رشد منفی داشت، همواره رشد هاي مثبت را تجربه کرده است.همه

تولید ناخالص داخلی پاکستان با پشت سر گذاشتن بیماري همه گیري رشد خوبی داشت و شاید شـروع یـک دوره    2021در سال 

  که نزول کرده بود باشد.   2018رونق بعد از سالهاي 

  

  

  2000-2021طی  پاکستانمیلیارد دالر)  -): روند تولید ناخالص داخلی (جاري2نمودار (

Source: World Bank          

همـین امـر باعـث     .اسـت  داده نشان قوي بهبودي شد، قرنطینه به منجر که گیر همه بیماري از ناشی رکود از پس پاکستان اقتصاد

  درصد رشد داشته باشد.  13دالر که نسبت به سال قبل  1538به  2021شد درآمد سرانه پاکستان در سال 
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  2000-2021طی  پاکستان): روند درآمد سرانه 3نمودار (

Source: World Bank         

دالر در  1360ح دالر بـود و تـا سـط    1878قبل از شروع رکود رخ داد که مقدار آن  2018باالترین درآمد سرانه این کشور در سال 

  کاهش یافت.   2020سال 

 تجربـه  را مکـرر  ودرکـ  و رونق هايچرخه پاکستان اقتصاد .است پایدار اقتصادي رشد براي اساسی نیاز پیش یک کالن اقتصاد ثبات

 کـه  اسـت  اقتصـادي  النکـ  بحـران  یـک  آن دنبـال  بـه  و بـاالتر  نسـبتاً  رشد سال 4-5 شامل چرخه هر معمول، طور به. تاس کرده

 نیازمند که است ساختاري لمسائ دلیل به سریع و پایدار اقتصادي رشد به دستیابی در ناتوانی. کندمی ضروري را تثبیت هايبرنامه

  .است کالن اقتصاد ثبات به دستیابی براي مالی و پولی موثر اقدامات

 داخلـی  ناخـالص  تولیـد  رشـد  ثبـت  بـا  و یافـت  بهبود گیر همه بیماري از پس اقتصاد، 1بر اساس گزارش بخش مالی دولت پاکستان

، شـروع  2021بر اساس تجربه گذشته انتظار میـرود رشـد سـال    . کرد حفظ را شکل-V بهبود ،2021 مالی سال در درصد 6 واقعی

  باشد. یک رونق اقتصادي

  

                                                             
1 . https://www.finance.gov.pk/survey_2022.html 
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  2000-2021طی  پاکستان): روند رشد اقتصادي 4نمودار (

  نرخ ارز 

 ایـن  از و است این نرخ ضروري المللی بین تجاري معامله هر براي. دهدنشان می ارزها سایر با رابطه در را پولی واحد یک ارزش نرخ ارز،

 در. اسـت  مواجـه  دالر نـرخ  مـداوم  کـاهش  با که است توسعه حال در کشوري پاکستان. کندمی ایفا کشور هر اقتصاد در مهمی نقش رو

 خـود  ارزش سـرعت  به پاکستان پول 2008نرخ ارز چندان تغییراتی نداشته است، لیکن بعد از بحران مالی  2001-2007سالهاي اولیه 

 سـال  در. بـود  روپیـه  53,65 بـا  برابـر  2000 سـال  در دالر آمریکـا  هر داد، بطوریکه دست از آمریکا دالر ویژه به ارزها سایر به نسبت را

 کسـب  را بـاالیی  رکـورد  روپیه 163 نرخ با آمریکا دالر ،2021 سال در اخیراً،. یافت کاهش روپیه 86,05 به پاکستان پول ارزش ،2010

 بـه  رو آمریکـا  دالر برابـر  در پاکسـتان  پـول  گذشـته،  دهـه  چهار در رو، این نیز این نرخ در حال رکود زنی است. از 2022در سال . کرد

 داد. دست از را خود ارزش برابر سه از بیش و گذاشت وخامت

 صـادرات،  رکـود  تجـاري،  تعـادل  عـدم  شامل آنها مهمترین حال، این با. شده است پاکستان پول ارزش کاهش به منجر متعددي دالیل

 در پرداختهـا  تـراز  و بودجه کسري این، بر عالوه. شد دالر براي بیشتر تقاضاي به منجر که است داخلی مصرف افزایش و واردات افزایش

  . ندوضعیت مناسبی نداشت پاکستان
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2000-2022طی  پاکستان): روند نرخ ارز 5نمودار (  

Source: World Bank          

  

 تورم: 

 قیمت ثبات. دهدمی ارائه قیمت تغییرات و زندگی عمومی هايهزینه مورد در مهمی بینش که است اقتصادي کلیدي شاخص یک تورم

 که را ثابت درآمد با و فقیر شهروندان بلکه شود،می منجر اقتصادي رشد به تنها نه که است ضروري اقتصادي گیريتصمیم نوع هر براي

 از اطمینـان  بـراي  پایـدار  تـورم  محیط پاکستان، مانند ايتوسعه حال در کشور براي. دهدمی ارتقا هستند، جامعه قشر پذیرترین آسیب

 .است ضروري فراگیر و پایدار رشد به دستیابی براي اندازپس و مولد هايگذاريسرمایه

تورم در پاکستان در بیشتر سالها زیر دو رقمی باقی مانده بود لیکن با شروع جنگ روسیه و اوکراین روند صعودي به خود گرفتـه اسـت.   

 روغـن  و خـام  نفت ویژه به کاالها جهانی قیمت غیرعادي افزایش لیکن شده است، تعیین درصد 8,0 تورم هدف ،2022 مالی سال براي

 کـه  اسـت  متوالی ماه ششمین. است ضروري اقالم این خالص واردکننده پاکستان زیرا است، داده افزایش را داخلی هايقیمت خوراکی،

 کـه  بود درصد 13,4 تغییرات ساالنه اساس بر 2022 آوریل در) CPI( کننده مصرف قیمت شاخص. است مانده باقی رقمی دو تورم نرخ

در  درصـد  15,6 غذایی مواد تورم 2022 آوریل ماه در. داشت افزایش 2021 آوریل در درصد 11,1 و قبل ماه در درصد 12,7 به نسبت

 در درصـد  11,0 متوسـط  طـور  بـه  2022 مالی سال آوریل تا ژوئیه در CPI مناطق روستایی بود. تورم در درصد 17,7 و مناطق شهري

  .شد ثبت گذشته سال مشابه مدت در درصد 8,6 مقابل

 افـزایش  گـاز،  و بـرق  قیمـت  تعدیل به توان می را دوره این در کل تورم بر وارده بر اساس گزارش بخش مالی دولت پاکستان، فشارهاي

 هـاي محـرك . داد نسـبت  کاالهـا  و سـوخت  جهـانی  قیمـت  سریع افزایش و ارز نرخ کاهش نشدنی، فاسد غذایی مواد قیمت توجه قابل

 هـاي محـدودیت  دلیـل  بـه  عرضـه  طـرف  هايمحدودیت اما بود، قوي قبل از کاالها براي تقاضا که کنندمی تاکید جهانی قیمت افزایش

 عمـده  قیمـت  شاخص که ها نشان میدهدبررسی همچنین. کرد اضافه هاقیمت افزایش به را فشار) ونقلحمل ازدحام( جهانی لجستیک

  .است اقتصاد در هزینه مداوم فشارناشی از  تورمی فشار دهنده نشان که است، داده ادامه خود صعودي سیر به) WPI( فروشی
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 اوکـراین  و روسـیه  درگیـري  با که دارد وجود توجهی قابل اطمینان عدم نیز المللی بین کاالهاي قیمت انداز چشم مورد در حال، این با

 کاالهـاي  روان عرضـه  تضـمین  بـراي  راوافـري   تالش فدرال، و استانی سطح در قیمتها بر دقیق نظارت طریق از دولت .بود شده تشدید

  .ه و در حال انجام استداد انجام داخلی ضروري

  

  

2000-2022طی ): روند تورم مصرف کننده (متوسط ساالنه) 6نمودار (  

  

  گذاري و روند آنسرمایه 

رسید که بـاالترین میـزان    2007میلیارد دالر در سال  5,6به  2000میلیون دالر در سال  300گذاري مستقیم خارجی از ارزش سرمایه

میلیـارد دالر رسـید کـه سـال اول بحـران مـالی        5,4ارزش سرمایه گذاري به  2008گذاري در طی دو دهه اخیر است. در سال سرمایه

میلیـارد دالر   2,1بـه   2020میلیارد دالر و در سال  2,3به  2009گذاري کاهش یافت و در سال سرمایه جهانی بود. پس از آن به شدت

  رسید. 
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  درصد) -دالر اردمیلی( پاکستانسرمایه گذاري مستقیم خارجی ارزش ): 7نمودار (

  

گـذاري خـارجی   شود و کسب و کارهاي مالی مامن بعدي سرمایهگذاري مستقیم خارجی روانه صنعت برق میبخش عمده اي از سرمایه

  گذاري خارجی است.    درصد سهم دارند. صنعت نفت و گاز و ارتباطات دو بخش بعدي جذب کننده سرمایه 60-70است. این دو بخش 

  گذاران در پاکستان هستند.  مریکا از مهمترین سرمایهکنگ، هلند، انگلیس و آچین، هنگ 

 درصد) ( پاکستان): سهم بخشها از سرمایه گذاري مستقیم خارجی 1جدول (

  22-2021  21-2020  20-2019  19-2018  18-2017  17-2016  16-2015  12-2011 بخش

  10,5  13,8  12,0  25,7  13,4  6,1  10,4  76,7  نفت و گاز

  21,7  13,0  10,6  21,0  14,4  12,4  12,1  7,8  کسب و کار مالی

  0,2  0,1  1,5  5,6  1,8  0,6  0,8  3,6  نساجی

  4,3  6,4  1,7  5,6  5,1  1,4  1,1  3,1  تجارت

  2,0  1,7  0,8  5,2  1,5  0,3  1,5  8,8  ساختمان

  39,5  50,1  29,5  23,8-  42,4  29,8  48,2  10,3-  برق

  1,6  0,0  0,9  3,6  0,2  3,7  2,5  3,7  مواد شیمایی

  1,9  5,1-  0,1-  4,2  5,9  6,9  0,3  12,7  حمل و نقل

  6,4  6,4  25,6  4,1-  4,1  2,0-  10,1  38,1-  ارتباطات

  12,1  13,6  17,6  57,0  11,3  40,9  13,0  31,9  سایر

  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  جمع

     Source: https://invest.gov.pk/statistics 
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  پاکستان وضعیت تجارت خارجی-2

ویـژه داشـته باشـند.     خود به یکدیگر توجـه ت خارجی هاي تجارهمسایگی ایران و پاکستان موجب شده تا دو کشور همواره در سیاست

دهد. از ایـن رو  درصد ارزش تجارت کاالیی پاکستان را واردات این کشور تشکیل می 70براساس گزارش سازمان تجارت جهانی بیش از 

اسـاس   ایران واقع شده کـه بـر   شرقیمیلیون نفري در مرزهاي  225بالغ بر  توان گفت که بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی با جمعیتمی

ه ایـن سـهم در   خود اختصاص داده است، این در حالی است ک بهرا  1400درصد از صادرات کاالیی ایران در سال  2,6، رسمیآمارهاي 

  درصد بود. 2,9 1390سال 

  

   2تجارت خارجی-1-2

الر در سـال  دمیلیـارد   28,9درصـد بـه    4,2با نرخ رشـد متوسـط سـاالنه     2010میلیارد دالر در سال  21,4 ارزش صادرات پاکستان از

 در دهه اخیر درصد بود که حاکی از کند شدن رشد صادرات 8,7ساالنه وسط رشد صادرات مت 2003-2010رسید. طی سالهاي  2021

اردات پاکسـتان در  میلیارد دالر افزایش یافـت. در مجمـوع رشـد و    73,1به  2010میلیارد دالر در سال  37,5است. در مقابل واردات از 

  درصد بوده است. 7,2طی این مدت ساالنه 

فتـه  یا تخیـر شـد  اهمواره با کسري تراز تجاري مواجه بوده است. البته کسري در سـالهاي   مقایسه این ارقام نشان میدهد که پاکستان

فـزایش یافتـه   امیلیـارد دالر   20,6بـه میـزان    2020میلیارد دالر بود که نسبت به سال  44,2کسري تراز تجاري  2021است. در سال 

  است.

نسـبت   شیصد افـزا در 59,5دالر با  اردیلیم 73,1و واردات  شید افزادرص 29,8دالر با  اردیلیم 28,9، صادرات پاکستان 2021در سال 

الر بـوده  د اردیـ لیم 102,0 ش،یدرصد افـزا  49,8با  سال قبل سهیدر مقا 2021در سال  یبوده است. حجم تجارت خارج 2020به سال 

رصـد  د 48,5،  2020نسـبت در سـال    نیـ که ا یدر حال د،یدرصد رس 39,5واردات به به  ، نسبت پوشش صادرات2021سال در . ستا

 بود.

  

                                                             
2 . Trademap.org 
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  2010-2021طی  پاکستان): روند تجارت خارجی 8نمودار (

 

  

  ساختار صادرات-2-2

کشورها در  نیگذاشته شده است. ا شیبرتر پاکستان از نظر صادرات به نما يتجار يشرکا مهمتریناز  نمودار زیر فهرستیدر 

درصد هر کشور واردکننده از کل صادرات  نیپاکستان را بر اساس ارزش دالر وارد کرده اند. همچن کاالهاي نیشتریب 2021سال 

  پاکستان نشان داده شده است.
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  (درصد) 2017-21، پاکستانمقاصد صادراتی ): 9نمودار (

درصـد   65,6ده کشـور اول حـدود   . خود را بیشتر کـرده اسـت  بازارهاي صادراتی نفوذ بیشتر دهد پاکستان در نمودار باال نشان می

 .را به خود اختصاص داده اند 2021در سال  پاکستان صادرات

نسـبت بـه    شیدرصد افـزا  47,1(با  کایمتحده آمر االتیا به ترتیب به محصوالت از پاکستان بیشترین سهم صادرات ،شرکا انیم در

 27,9 شی(افـزا  هلنـد )، شیدرصـد افـزا   12,4( آلمـان )، شیدرصد افزا 22,2( انگلستان)، شیدرصد افزا 62,9( چین)، 2020سال 

  بوده است. )شیدرصد افزا 29,0( اسپانیا)، سپس شیدرصد افزا 6,6( ی، امارات متحده عرب)درصد

    :پاکستان اتیمحصوالت صادر نیمهمتر

  میلیارد دالر 5,5فرسوده سایر اشیاي نسجی دوخته و  

 میلیارد دالر 4,5 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف  

 میلیارد دالر 3,4 پنبه 

 میلیارد دالر 3,4 لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقالب باف 

  میلیارد دالر 2,3غالت  

 میلیارد دالر 0,8 مس و مصنوعات از مس  

  میلیارد دالر 0,7... اشیاي ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازي؛ لوازم سفر، کیف هاي دستی و  

 میلیارد دالر 0,5 میوه هاي خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند  

 میلیارد دالر 0,5 نمک؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان  

  جراحی؛ – آالت و دستگاه هاي اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی؛ آالت و دستگاه هاي طبی 

  میلیارد دالر 0,4آنها  متفرعات و قطعات و اجزاء
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  (درصد) 2017-21 طی پاکستان): ده گروه محصوالتی صادراتی 10نمودار (

) بـوده  90و  25، 08، 42، 74، 10، 62، 52، 61، 63نمودار باال نشان میدهد که در ده گروه محصول صادراتی پاکسـتان (کـدهاي   

 است که بخش عمده اي از این اقالم سهمشان از بازار جهانی در حال کاهش است.  

  

  ساختار واردات-2-3

چـین،  درصد را در اختیار دارند. نمودار زیـر نشـان میدهـد کـه کشـورهاي       69,1ده شریک اول پاکستان در واردات سهمی معادل 

بیشـترین   امارات متحده عربی، اندونزي، ایاالت متحده آمریکا، عربستان سـعودي، قطـر، کویـت، ژاپـن، آفریقـاي جنـوبی و تایلنـد       

، آلمان، ژاپن، انگلستان، سنگاپور، تایلند، استرالیا، مالزي و امارات متحده عربـی بـه دلیـل    صادرات را به پاکستان داشته است. چین

افزایش صادرات به بقیه کشورهاي جهان بجز پاکستان، بقیه کشورهاي جهان را بیشتر هدف قرار دادن تا بازار پاکسـتان. در مقابـل   

نفـوذ   ،کراین با وجود سـهم کمتـر  واندونزي، کویت، افریقاي جنوبی، اکشورهاي امریکا، کره جنوبی، برزیل، عربستان سعودي، قطر، 

  خود را به بازار پاکستان بیشتر کرده اند.     
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  (درصد) 2021، پاکستان): مبادي وارداتی 11نمودار (

  ترکیب واردات:

   باشد:به شرح زیر می ،) HS(کد دو رقمی  پاکستان یمحصوالت واردات نیاز مهم تر يخالصه ا

  میلیـارد   19,4 سوخت هاي معدنی، روغن هاي معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیري؛ موم هاي معـدنی

  دالر

  ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و آجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه هاي ضبط و پخش صوت، دستگاه هاي ضبط و پخش

  میلیارد دالر 6,0 …صوت و تصویر تلویزیونی

 میلیارد دالر 5,9 ته اي، دیگ هاي بخار و آبگرم، ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنهارآکتورهاي هس  

 میلیارد دالر 4,6 چدن، آهن و فوالد  

 میلیارد دالر 3,8 محصوالت دارویی  

        اي چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی؛ فرآورده هاي حاصل از تفکیک آن هـا؛ چربـی هـاي خـوراکی آمـاده؛ مـوم هـ

  میلیارد دالر 3,6 حیوانی یا نباتی

 میلیارد دالر 3,3 …سایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن یا ترامواي، وو  

 میلیارد دالر 3,0 مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده از این مواد  

 میلیارد دالر 3,0 محصوالت شیمیایی آلی  

  میلیارد دالر 2,0 هاي گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نوالهدانه و میوه هاي روغن دار؛ دانه و بذر و میوه  

  میلیارد دالر 1,9پنبه  
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  (درصد) 2017-21، پاکستانمحصوالت مهم وارداتی ): 12نمودار (

  

  پاکستانروابط تجاري ایران و -3

رونـد   1400تـا   1395دهد. روند رشد صادرات ایران به پاکستان از سال نمودار زیر روند روابط تجاري ایران با پاکستان را نشان می

برابر شده است. در سال  1,6میلیون دالر رسید که  1243,5به  1395میلیون دالر در سال  795,5پرنوسان بوده است. بطوریکه از 

بـه   1399میلیون دالر کاهش و در سـال   1030به  1398میلیون دالر افزایش و سپس در سال  1244,8ارزش صادرات به  1397

  گردد.  برمی 1400میلیون دالر رسید. باالترین ارزش صادرات غیرنفتی ایران به سال  1243,5به  1400کاهش و در سال  1000,9

رسـید کـه در مقایسـه بـا      1400میلیـون دالر در سـال    260,2بـه   1395میلیون دالر در سـال   364,5در مقابل واردات کشور از 

  گیري برخوردار بوده است. ثبت ارقام فوق باعث شده است که تراز تجاري کشور گاهی به نفع ایران باشد.صادرات از کاهش چشم
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   1395-1400طی  پاکستان): روابط تجاري فی مابین ایران و 13نمودار (

سوخت هاي معدنی، روغن هاي معدنی و محصوالت حاصل از تقطیـر آن  ( 27به جهت اقالم صادراتی، ایران در کدهاي دو رقمی    

میوه هاي خـوراکی؛ پوسـت مرکبـات یـا پوسـت خربـزه و       ( 08، کد )چدن، آهن و فوالد( 72، کد )ها؛ مواد قیري؛ موم هاي معدنی

پوسـت خـام   ( 41، کد )قهوه، چاي، ماته و ادویه( 09، کد )غده هاي زیرخاکی خوراکیسبزیجات، نباتات، ریشه و ( 07، کد )همانند

  بیشترین صادرات را داشته است.   )کشتی ها، قایق ها و شناورها( 89و کد  )(غیر از پوست هاي نرم) و چرم

ه لحاظ تعداد کـاالي صـادراتی،   نشان داده شده است. هرچند ب 1400در زیر مهمترین کاالهاي صادراتی ایران به پاکستان در سال 

درصد صـادرات کشـور بـه     39,6قلم اول صادراتی کشور به پاکستان  5قلم کاالي صادراتی داشته است لیکن  1100کشور بیش از 

درصد هستند. این آمار تمرکز شدید صادرات کشـور در حـوزه کاالهـاي صـادراتی را      64,7قلم اول نیز  20دهند. آن را تشکیل می

  دهد.  نشان می
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  درصد)-(میلیون دالر 1400در سال  پاکستان): مهمترین کاالهاي صادراتی ایران به 1جدول (

HS ارزش شرح تعرفه  
سهم از 

  کل 

  18,9  237,9 سایر گازهاي نفتی و هیدروکربورهاي گازي شکل مایع شده   27111990

  7,0  88,5  قیرنفت  27132000

  5,7  72,2  نباشد  یدرصد وزن 1/5از  شتریمواد چرب آن ب زانیاز گاو که م یخشک صنعت ریش  04021020

  4,7  59,3  سرد کرده ایتازه  یزراع یگوجه فرنگ  07020010

  3,3  41,4  پسته ها با پوست تازه یا خشک  08025100

  2,5  31,0  می اید روغن و سایر محصوالت که از تقطیر قطرانهاي زغال سنگ در درجه حرارت زیاد بدست  27079900

  2,4  30,8  گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر  27111190

  2,0  25,3  ... میله هاي آهنی یافوالدي، گرم نوردشده داراي دندانه،  72142000

  2,0  25,2  خرما زاهدي تازه یا خشک کرده  08041060

  2,0  25,0  خرما مضافتی تازه یا خشک کرده  08041040

  1,9  23,5  39232910لغایت  39231000سایر غیر از ردیف هاي مشمول   39232990

  1,7  21,7  الکیل بنزن خطی  38170010

  1,5  19,0  ها بدون کاکائو ینیریش ریسا  17049090

  1,5  18,9  تخم گشنیز خرد نشده و سابیده نشده در بسته بندي آماده براي غیر خرده فروشی  09092190

  1,5  18,7  غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.کف پوش هاي   57029200

  1,4  17,4  پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر  27111290

  1,3  16,1  چی)سایر آب میوه تغلیظ شده به استثناي (کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، لی  20098990

  1,2  15,1  سایر نان ها؛   19059090

  1,1  14,5  بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر  27111390

  1,1  13,6  پوست خام حیوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پیکله شده، دباغی نشده  41022100

  64,7  815,1  قلم 20جمع   -

  100,0  1260,5 جمع کل صادرات به پاکستان  -

  

نشان داده شده است. همانطوریکه از جدول زیر مالحظه میشـود   1400زیر مهمترین کاالهاي وارداتی ایران از پاکستان در سال  در

درصد از کـل   0,6درصد کل واردات ایران از پاکستان را تشکیل میدهد و کل واردات از پاکستان  99,6قلم اول صادراتی کشور  20

  شود.دنیا را شامل میواردات ایران از تمام کشورهاي 
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  )درصد-دالر میلیون( 1400در سال  پاکستان): مهمترین کاالهاي وارداتی ایران از 2جدول (

HS ارزش شرح تعرفه  
سهم از 

  کل 

 30,6  95,3 برنج نیمه سفیدشده یا برنج کامل سفید شده  10063000

 27,8  86,6 براق شده ای یقلیص دشدهیبرنج کامل سف 10063020

 15,8  49,4 خشک کرده ایانبه تازه  08045020

 10,3  32,0 بذر آن يدانه کنجد به استثنا 12074090

 8,7  27,3 موز سبز تازه یا خشک کرده 08031000

 2,4  7,4 مولد نژاد خالص يشتر دارا يشتر به استثنا يشترها و گونه ها ریسا 01061390

 1,8  5,5 دشدهیبرنج کامل سف 10063010

53101000 
 شده.، سفیدن5303پارچه تاروپودباف ازکنف یاسایرالیاف نسجی پوسته ساقه نباتات شماره 

1,3  0,4 

 0,4  1,1 سایر حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 01022900

 0,2  0,7 سایر پارچه هاي نسجی آغشته شده اندوده  59039090

 0,2  0,7 یمورد استفاده در علوم دندانپزشک يدستگاهها ریاجزاء وقطعات سا 90184992

 0,2  0,6 دیگر سایر نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غیر مذکور در جاي 12119099

 0,2  0,5 سان سوماك)و ها-ن?تنجر شامل( ها-?نارنگ 08052100

 0,1  0,4 پوره موز، انبه، پشن فروت، لیچی و آناناس 20079910

 0,1  0,4 سایر 02013090

 0,1  0,3 خاك 38029010

 0,1  0,3 ماشین آالت کندن معدن زغال سنگ یا کوه و حفر تونل (غیرخودرو) 84303900

 0,1  0,3 ده.پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، ا زنخ رشته هاي سنتتیک، که در جاي دیگرگفته نش 54079400

 0,1  0,2 سیب زمینی، تازه یا سرد کرده 07019000

 0,1  0,2 استخوان و استخوان توي شاخ 05069000

 99,6  310,4 قلم 20جمع  -

 100  311,7 جمع کل واردات از پاکستان -
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  با تاکید بر محصوالت با ارزش افزوده باال پاکستانپتانسیلهاي صادراتی ایران به -4

بررسی و مقایسه آمارهاي صادراتی کشور، وارداتی کشور پاکستان و صادرات ایران به پاکستان حاکی از آن است که کشور پتانسـیل  

محصـوالت  ، 390120اند از پلی اتیلن کـد  عبارتمهمترین اقالم داراي پتانسیل میلیارد دالري کاال به این بازار را دارد.  6صادراتی 

 190590و بیسـکویت   271019، روغـن پایـه معـدنی کـد     7201042و  721420، 720711فوالد کدهاي نیمه ساخته از آهن و 

وري بـاال بـه   ادر بخشهاي مختلف مرور شده و سپس پتانسیل صـادراتی کاالهـاي بـا فنـ     پاکستاناست. در زیر ابتدا فرصتهاي بازار 

  ارائه خواهد شد.  پاکستانکشور 

  ها:فرصت-4-1

  بخش کشاورزي:

 19,2 ي، بخش کشـاورز 2020-21 یامرار معاش است. در طول سال مال یاقتصاد و منبع اصل یاصل هیپاکستان پا يکشاورزبخش 

-21 یکـار را در اسـتخدام دارد. در طـول سـال مـال      يرویدرصد از کل ن 38,5کشور کمک کرده و  یناخالص داخل دیدرصد به تول

 79,6کشـت   ریـ ز نیپاکستان، کـل زمـ   ي. طبق سرشماربودرشد  رصدد 2,8هدف رشد داشت که درصد  2,77بخش  نی، ا2020

بیشتر تولیدات بخـش کشـاورزي ایـن کشـور مصـرف      است.  افتهی شیدرصد افزا 3,2هکتار است که نسبت به سال گذشته  ونیلیم

  بازار داخلی میشود و تجارت این محصوالت سهم چندانی از ارزش تولیدات ندارد.

  و واردات محصوالت کشاورزي پاکستان (میلیون دالر)): تولید، صادرات 3جدول (

  برآورد 2021  2020  2019  2018 آیتم

  1،244,6  1،211,1  1،200,9  1،190,7  کل تولیدات کشاورزي

  39,6  37,7  41,0  42,5  کل صادرات

  153,5  148,0  168,2  177,0  کل واردات

  1،321,3  1،321,0  1،328,0  1،325,3  اندازه بازار

Source: Pakistan Economic Survey 2020-21, Ministry of Finance, Government of Pakistan 

  

 نیاز تراکتورهـا، ماشـ   یبـ یدالر است که از ترک اردیلیم 1,2 باًیتقر يآالت کشاورز نیاندازه کل بخش ماش ،یبر اساس منابع صنعت

چشـم   ،ياقتصـاد  یشده است. طبق بررس لیکوچک تشک اسیدر مق يآالت کشاورز نیماش ریو سا ياریآب زاتیبرداشت، تجه يها

بـه   یابیدسـت  يبـرا  یاست. از جمله پنج هدف اصلاین کشور  تیبا اولوهاي از هفت حوزه یکی ییغذا تیپاکستان، امن 2025انداز 

را  هیـ اول ییمنـابع غـذا   یو کاف داریپا نیمدرن، کارآمد و متنوع که بتواند تأم يبخش کشاورز کی جادیا«عبارتند از:  ییغذا تیامن

مـدرن   يکشاورز زاتیآالت و تجه نیماش هیته». صادرات را ارائه دهد يبرا تیفیکند و محصوالت با ک نیکشور تضم تیجمع يبرا

 است. يبرنامه دولت ضرور يبرا

کشـورها   نیـ ننـد. ا ک یمـ  نیرا تـام  یواردات يکشاورز زاتیآالت و تجه نیدرصد کل ماش 70از  شینظر سهم بازار، پنج کشور ب از

  .و آلمان هستند ایتالیژاپن، ا ن،یمتحده، چ االتیشامل ا

  

 زاتیآالت و تجه نیماش
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تگاه در سال دس 36653به در سال قبل دستگاه  23266از  است درصد 57,5 باًیپاکستان تقر يتراکتورساز يواحدها یداخل دیتول

 جـه ینت کشـور فعـال اسـت کـه در     نیـ واحد تراکتور در ا 612000پاکستان،  ياقتصاد ی. طبق بررسافتی شیافزا 2020-21 یمال

 ت.اسب بخار در هر هکتار در دسترس اس 1,4 ازین مورد) در هر هکتار در برابر قدرت HPاسب بخار ( 0,09 باًیتقر

 نیو چـ  هیـ رکتبالروس،  متحده، االتیاز ا یخارج يمجوز با شرکت ها يشوند تحت قراردادها یم دیکه در داخل تول ییتراکتورها

. یشـود وارد مکسـتان  اروپـا بـه پا   هیـ متحده و اتحاد االتیانیز از هوشمند  ياریآب يها ستمیدروگرها و سهستند. عالوه بر تراکتور، 

 دیـ آالت تول نی. اکثـر ماشـ  داردکشـور را   ازیکل ن يکشاورز زاتیآالت و تجه نیماشدرصد از  15تنها  دیتول تیظرف یداخل عیصنا

زان بـه  اما کشاور شود،یوارد م تردهیچیپ زاتیاز تجه ياگسترده فی. طاندتولید شده نییپا ییو کارا یمیقد فناوريداخل بر اساس 

 .دهندیم حیترج شوند،یم دیرا که در داخل تول یدکیو  نیگزیداخل، قطعات جا دیتول زاتیتجه نیینسبتاً پا نهیهز لیدل

 شرویپ يها ربخشیز

را  يتعـدد م يبرنامـه هـا و مشـوقها    ،یدولت پاکستان، چه در سطح فدرال و چه در سطح استان ،يتوسعه بهتر بخش کشاورز يبرا

مـه  مدت، برناآسان و بلند ياعتبار التیطرح ها شامل تسه نیکرده است. ا يموجود راه انداز يها تیو گسترش ظرف ينوساز يبرا

 يهـا مه، برنامادي یتیحما يهابرنامه قیطرمشوقهایی را از دولت  ن،یاست. عالوه بر ا يا ارانهی يآموزش کشاورزان و نهاده ها يها

 .کندیارائه م يکشاورز ينوساز تیتقو يبرا يکشاورز آالتنیکم را بر ماش یاتیمال

 آالت مورد نیاز پاکستانماشین

 يهـا  سـتم یس ،تـرانس کاشـت  ، کودپـاش ، بذر کن، روتاتور، رشکنیز، کلوخ شکن، پرورش دهندگان، یبیترک يدروگرها، تراکتورها

ـ ، يحفـار دسـتگاههاي   وه،یـ جمع کننـده م ، ياریآب يپمپ ها، سمپاش ها، گرد لریب، وزن يدسته بند، يقطره ا ياریآب و  ذرپاشب

 .آبپاش

 در بخش کشاورزي هافرصت

 نیو ماشـ  زاتیـ بـا تجه  يبخـش کشـاورز   يو بهره ور ییبهبود کارا يبرا يادیز لیقابل کشت، پتانس نیزم بیجر ونیلیم 79,6 با

 ه و صـادرات کـه پاکسـتان بتوانـد بـازد     دیـ ام نیـ بخـش اسـت، بـا ا    نیاز ا تیآالت بهتر وجود دارد. دولت پاکستان متعهد به حما

ه منطقـ  يکننده مهم برا نیتام کیبه  قیطر نیادهد و از  شیرا افزا - یمرغ و محصوالت لبن جات،یو سبز وهیم - هیمحصوالت اول

کنـد.   یم قیرا تشو يگذار هیکم بهره، سرما تسهیالتپروژه ها و  یهدف، دولت با ارائه منابع مال نیبه ا یابیدست يشود. برا لیتبد

سـتفاده  ادر حـال   ایـ کننـد   یمشوق هـا اسـتفاده مـ    نیکوچک تا بزرگ از ا يهاپروژه ياندازبا راه یو خصوص یهر دو بخش دولت

 يشـرکتها  يرا بـرا  یقابـل تـوجه   يتجار يهمچنان فرصت ها ندهیتا چند سال آ یاسان صنعت، بازار داخلهستند. به گفته کارشن

  ارائه خواهد کرد. یو خارج یداخل

 ٣صنایع غذایی: ساختار و پویایی آن

 زده: یخ غذاي-

 بـر  عـالوه . است بوده منجمد غذایی محصوالت براي تقاضا افزایش اصلی عامل شهري، زندگی سبک افزایش با همراه جمعیت، رشد

 هـایپر  مارکتهـا،  سـوپر  خریـد،  مراکـز  افزایش با عامل این. در حال گسترش است شهري بازارهاي در فروشی خرده پدیده یک این،

در حـال   عمـومی  و kiryana سـنتی  فروشـگاههاي  جـاي  بـه  ،و ... هایپراسـتار  متـرو، در  مثال عنوان به دارویی بازارهاي مارکتها،

                                                             
3 . https://invest.gov.pk/food-processing 
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 خـود  منجمـد  غـذایی  محصوالت با سوفی و سابروسو ،K&N فصلی، غذاهاي فودز، داون مانند محلی هايسازمان .است گیريشکل

 .اندداشته بازار در توجهی قابل تأثیر

 عمده غذایی محصوالت در افزوده ارزش

 انـواع  تولیـد  در تـوان می را محصوالتی چنین. است گندم و برنج مانند صنعتی محصوالت تولیدکنندگان بزرگترین از یکی پاکستان

 ماننـد  غـذایی  مـواد  فـرآوري  خـوب  تکنیکهـاي . کـرد  استفاده غیره و ماکارونی اسپاگتی، ماکارونی، غالت، نظیر مختلف محصوالت

 فنـاوري  حاضـر،  حال در. است یافته راه نیز پاکستان به اکنون  ، است استفاده حال در یافته توسعه کشور چندین درکه  اکستروژن

 .شود می استفاده غیره و تنقالت ماکارونی، غالت، مانند غذایی محصوالت پردازش در پاکستان در اکستروژن

 خوراکی هايچربی و هاروغن

 هـاي دانـه  درصـد  23. شود می زده تخمین تن میلیون 3 تقریباً پاکستان در منابع همه از خوراکی روغن بودن دسترس در مجموع

 دانـه  این. است داخلی تولید افزایش براي خوبی بسیار فرصت که است وارداتی بیشتر مابقی و شودمی تولید کشور داخل در روغنی

 صـنایع  بزرگتـرین  از یکـی  کـه  شـود مـی  اسـتفاده  پاکستان پز و پخت روغن و نباتی روغن صنعت در گسترده طور به روغنی هاي

 .دارد وجود پاکستان سرتاسر در پز و پخت روغن و نباتی روغن متوسط و کوچک واحد 160 تقریباً. است پاکستان در تولیدي

 ها نوشیدنی

 هـاي  میـوه  هـا،  نوشـیدنی /میوه آب جملـه  از ايمیـوه  محصوالت آب، کم محصوالت شامل نوشابه فرآوري صنعت اصلی محصوالت

 و شـربت  و حلوایی کدو میوه، آب) 1: (شود می تقسیم بخش دو به کلی طور به صنعت این. است گازدار هاي نوشابه و شده کنسرو

 چشـمگیري  رشد غیره و مازا شزان، میچلز، نستله، کوال، کوکا پپسی، مانند اصلی بازیگران با بخش دو هر. گازدار هاي نوشیدنی) 2(

 .اند کرده ثبت را

 متوسط افزوده ارزش با محصوالت و سبزیجات لبنیات، ها، میوه

 در افـزوده  ارزش بـا  محصوالت براي را ايالعاده فوق فرصتهاي که است جهان در شیر کننده تولید بزرگ کشور چهارمین پاکستان

 زیـر  سـطح  دلیـل  به اینها بیشتر. دارد وجود فرآوري کارخانه 25 از بیش سبزیجات، و میوه بخش در. کند می فراهم لبنیات بخش

 اصـلی  هـاي  کارخانـه . اسـت  فـراوان  سـند  و پنجاب جنوب در که است انبه مرکبات، از پس. هستند مرکبات پایه بر فراوان، کشت

 کنسـرو  هـاي  میـوه  حلوایی، کدو مارماالد، ژله، مربا، شامل افزوده ارزش با محصوالت. دارند قرار کراچی و الهور پیشاور، در فرآوري

 .است غیره و شده

 )اولیه با فرآوري غذاهاي( کشاورزي غذایی مواد فرآوري

 را پاکسـتان  داخلی ناخالص تولید از درصد 21 تنهایی به بخش این. است) اولیه( کشاورزي غذایی محصوالت تمام شامل بخش این

 در سـبزیجات  نـوع  22 از بـیش . شـود  مـی  غالت و حبوبات شکر، آرد، سبزیجات، ها، میوه اولیه پردازش شامل و دهد می تشکیل

 در و پـنجم  رتبـه  جهـان  در نیشـکر  کشت زیر سطح در کشور این. دارد وجود آرد کارخانه 1400 تقریباً و شود می تولید پاکستان

را شامل  کشت زیر سطح کل از درصد 5 و است پاکستان در گیاهی پروتئین منبع مهمترین حبوبات. دارد را نهم رتبه نیشکر تولید

  .شودمی

  

  گذاري:هاي سرمایهزمینه
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  جاتافزوده در میوهایجاد ارزش -2      واحدهاي استخراج روغن زیتون-1

  غذاهاي منجمد(میوه، سبزیجات و گوشت)-4                  تولید محصوالت لبنی-3

  واحدهاي تولید پودر و چیپس سیب زمینی -5

  

  کامپیوتر و  لوازم جانبی

میلیون دالر است. با توجه به اینکه ارزش تولیدات  500تا  400معادل  2020اندازه بازار کامپیوتر و  لوازم جانبی پاکستان در سال 

  این بخش در پاکستان تقریبا نزدیک به صفر است و لذا به همین میزان واردات دارد. 

ـ یاقتصاد کالن، بازار را يهاو چالش یجهان يریگبا وجود همه -21گذشـته   یسـال مـال   یپاکسـتان طـ   یجـانب  زاتیـ و تجه هـا هان

 تیـ و قابل تیـ فیک لیـ است که عمـدتاً بـه دل   ییکایآمر يبرندها يرایپذ یبه طور کل یرشد داشته است. بازار محل ریمس کی2020

دارنـد.   يرقابـت قـو   وانیو تـا  يمـالز  ،یژاپن، کره جنـوب  ن،یاز چ یخارج يبرندها ریحال، سا نیمحصوالت آنها است. با ا نانیاطم

 .دارنددر پاکستان  يحضور قدرتمند سکویو س کروسافتیما نتل،یپاکارد، ا ولتیمتحده مانند دل، ه االتیبزرگ ا يبرندها

را تجربه کرده اسـت و بخـش    یرشد اندک ،ياقتصاد یسال گذشته با وجود رکود کل ی) در پاکستان طITاطالعات ( يفناور صنعت

در  یو خصوصـ  یدولتـ  يهـا حفظ کـرده اسـت. بخـش    نگرندهیبخش بزرگ آ کیخود را به عنوان  گاهیجا یجانب زاتیو تجه انهیرا

 يکـار  يهـا انیاطالعات در جر يفناور زاتیتجه ریو سا هاانهیدر دسترس بودن و استفاده از را ،یمعرف يبرا ییالبا تیپاکستان اولو

اطالعـات بـر در دسـترس بـودن، اسـتفاده، اتصـال و توسـعه         يفنـاور  یمل استیس قیدارند. دولت پاکستان از طر یاتیمعمول و ح

گسترده  یاز دسترس نانیاطم يرا برا یقیتشو يپروژه و طرح ها نیچنددولت پاکستان ن، یدارد. عالوه بر ا دیتأک انهیرا يهامهارت

ارائه آمـوزش   ،نرم افزار يفناور ياز ابتکارات شامل توسعه پارك ها یکرده است. برخ يراه انداز یها به مصرف کنندگان محل انهیرا

و  قیـ تحق ؛ينـور  بـر یو ف میس یباند ب يباند، پهنا يپهنا ملهمتعدد از ج يرسانه ها قیاز طر نترنتینفوذ ا شیبر تقاضا؛ افزا یمبتن

. بـا توجـه بـه انتظـارات     اسـت  یکردن سـوابق دولتـ   یتالیجیو د ،يمراکز رشد فناور ،یکردن سوابق بخش عموم یتالیجیتوسعه؛ د

 5تـا   4نده حـداقل  یدر چند سال آ زین يبریسا تیامن ربخشیاطالعات مربوط به ز يفناور زاتیتجه يتقاضا رودیصنعت، انتظار م

 درصد رشد کند.

 کسـب و کارهـاي  طالعـات،  ا يخـدمات فنـاور   يهاشرکت ،یدر پاکستان مشاغل خصوص یجانب زاتیها و تجه انهیرا یکاربران اصل

مراکـز رشـد بخـش     ،ینترنتـ یدهنـدگان خـدمات ا  )، ارائـه BPOsوکار (کسب ندیفرآ يهايسپارافزار، مراکز تماس، برونتوسعه نرم

ـ   يشرکت فناور 3000از  شیب هستند. یخصوص رانو کارب یمؤسسات آموزش ،یو خصوص یعموم از  شیاطالعات وجود دارد کـه ب

بـه   ،یتخصصـ  يکـاربرد  يهـا افزار، از جمله توسعه برنامـه . توسعه نرمانددرآوردهاستخدام به را در پاکستان  ITمتخصص  100000

متخصـص   25000آمـار، حـدود    نیکرده است. طبق آخر وروکار بزرگ در چند سال گذشته ظهکسب يهابخش ریاز ز یکیعنوان 

 درصد رشد کند. 4تا  3با نرخ ساالنه  ندهیآ يهاتعداد در سال نیا شودیم ینیبشیوجود دارد و پ ربخشیز نیدر ا طیواجد شرا

و  نترنـت یگسـترده بـه ا   یبـه دسترسـ   زیـ در پاکستان ن یجانب زاتیها و تجه انهیرا يتقاضا برا شیگفته کارشناسان صنعت، افزا به

 يو خدمات پهنا نترنتیا يبرا یمحل يشود. تقاضا ینسبت داده م یاجتماع يرسانه ها يپلتفرم ها قیبه اطالعات از طر یدسترس

 نـده یسـال آ  5تا  4 یرود ط یداشته است که انتظار م یسال گذشته رشد قابل توجه 10در  آنمرتبط با  زاتیو تجه میس یباند ب

 استیمشترك ثبت شده دارند. بر اساس س ونیلیم 100از  شیدر سراسر کشور فعال هستند و ب ISP 50. در حال حاضر ابدیادامه 

و  ينـور  بـر ی، فDSL ،ADSL ،WiFi ،ISDN لـه پرسرعت از جم نترنتیخدمات ا يباند برا ي، تعرفه پهنادولت پاکستانباند  يپهنا

  است. افتهیبه شدت کاهش  میس یاتصاالت ب ریسا
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و  هـا انـه یدر خانه با اسـتفاده از را  ژه،یبه و انه،یاز کاربران را يمتوسط، در سال گذشته شاهد روند رو به رشد يرشد اقتصاد رغمیعل

مستعمل، چه برند و چـه بـدون مـارك، بـه      يها انهیاز را يادیامر منجر به هجوم ز نیاند. اشده بوده يمستعمل/بازساز يهاتاپلپ

 زاتیـ حال، شرکت ها هنـوز تجه  نیداشته است. با ا یالملل نیموجود ب يبر برندها یجزئ ریروند تنها تأث نیشده است. ا یبازار محل

  دهند. یم لیاز بازار را تشک يبخش عمده ا یشرکت ها به طور سنت نیدهند و ا یم حیو مارك را ترج دیجد

 عبارتند از: 2022سال  يبرا یجانب زاتیو تجه هاانهیدر رابا تقاضاي زیاد  هاربخشیز: شرویپ يها ربخشیز

، مودم هـا ، سرورها، يوتریکامپ يشبکه ها زاتیتجه، (نو/کارکرده) وتریتاپ و تبلت کامپلپ ، کارکرده)/دی(جد یشخص يوترهایکامپ

 يتورهـا ی) / مانLCD( عیما ستالیکر يشگرهاینما   ، اتصال زاتیکابل، و تجه م،یس، ي/ شارژر باتر هیمنابع تغذ، میس یب يمودم ها

  ).LEDساطع کننده نور ( ودید

 

  در کاالهاي با فناوري باال هاي صادراتی ایرانپتانسیل-4-2

میلیـون   43,7شود پتانسیل صادراتی کشور به پاکستان در کاالهاي با فناوري بـاال بـه ارزش   همانطوریکه از جدول زیر مالحظه می

درصد) از پتانسیل صادراتی بـه   82دهد. سهم باالیی (درصدي را در میان کل پتانسیل صادراتی نشان می 0,72دالر است که سهم 

 دوچشـمی  تابلو بـرق، دوربـین   ،بیماري تشخیص برقی هايها، دستگاهو، دارآن به مربوط عاتاجزاء و قط ،گازي کاالي توربینهاي 7

  است.  

  درصد)-وري باال (هزار دالرادر کاالهاي با فن پاکستان): پتانسیل صادراتی ایران به 3جدول (

HS سهم از کل   ارزش شرح تعرفه  

  0,236  14،276  گازي توربینهاي به مربوط عاتاجزاء و قط  841199

  0,201  12،156  کیلووات 5000از  بیش با قدرت گازي توربینهاي  841182

  0,065  3،935   یا نشده شده مخلوط ازمحصوالتداروها  متشکل  300420

  0,026  1،590  غیر از الکتروکاردیوگراف بیماري تشخیص برقی هايدستگاه  901819

  0,025  1،487  برق تابلو ، پانل  853710

  0,023  1،400  دوچشمی دوربین  900510

  0,018  1،065   یا نشده شده مخلوطازمحصوالتداروها متشکل  300439

  0,011  639   اپتیکی الیاف هاي کابل  854470

  0,009  560  صوت کننده تقویت برقی دستگاههاي  851850

  0,009  551   متالیزه ، حتیاسیديمواد رنگی  320412

  0,62  37،658 جمع اقالم باال (محصوالت با فناوري باال)  

  0,72  43،691  جمع کل صادرات محصوالت با فناوري باال 

  100  6،046،000 کل پتانسیل صادراتی ایران به پاکستان  
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