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مروری بر تجارت پاکستان با ایران

حجم تجارت کاالیی کشور پاکستان در سال  ،2018حدود  84میلیارد دالر بوده که از این میان حدود  60میلیارد دالر آن
مربوط به واردات پاکستان از سایر کشورها و  24میلیارد دالر آن مربوط به صادرات این کشور به جهان بوده است .بر
اساس آمارهای صندوق بین المللی پول ،رشد اقتصادی پاکستان در سال  2019معادل  3.3درصد برآورد و پیشبینی شده
که رشد اقتصادی این کشور در سال  2020کاهش یابد .در سال  2018ایران جایگاه خوبی در میان مبادی عمده وارداتی
پاکستان نداشته؛ بطوریکه رتبه 30ام را در میان این کشورها از آن خود کرده است .در واقع ،در این سال سهم ایران از
کل واردات  60.2میلیارد دالری پاکستان تنها  0.6درصد بوده است .در گزارش حاضر با استفاده از آخرین اطالعات مرکز
تجارت بین المللی و گمرک ایران ،به بررسی وضعیت تجاری پاکستان با جهان و روابط آن با ایران پرداخته میشود.
تهیه شده توسط طارهه کریمی دستنایی
بهمن ماه 1398
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شاخصهای مهم اقتصادی پاکستان
 طبق آخرین آمارهای صندوق بینالمللی پول1از اقتصاد پاکستان (مطابق جدول  )1این کشور 139امین اقتصاد جهان
براساس برابری قدرت خرید ( )PPPاست .سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  2018حدود  5.7هزار دالر
بوده و انتظار میرود طی سالهای  2019و  2020به ترتیب به  5.8هزار دالر و  6هزار دالر برسد.
 رشد اقتصادی پاکستان در سال  2018حدود  5.5درصد بوده که مطابق برآورد صندوق بینالمللی پول این نرخ برای
سال  2019با کاهش  2.2واحد درصدی به حدود  3.3درصد میرسد .طبق پیشبینی این سازمان ،روند کاهش
سرعت رشد اقتصادی پاکستان در سال  2020نیز ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی این کشور در سال  2020به
 2.3درصد خواهد رسید.
 مطابق جدول  ،1جمعیت پاکستان در سال  ،2018حدود  2.1میلیون نفر بوده و پیشبینی میشود طی دو سال آینده
این کشور با افزایش جمعیت به میزان  8میلیون نفر روبهرو شود.
 نرخ بیکاری پاکستان در سال  2018حدود  6.1درصد بوده که این نرخ برای سال  2019نیز مشابه سال قبل ،برآورد
شده است .طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری پاکستان در سال  2020نسبت به دو سال قبل خود
افزایش یافته و به  6.2درصد خواهد رسید.
 نرخ تورم پاکستان در سال  2018معادل  5.2درصد بوده است .مطابق برآورد انجام شده ،در سال  2019تورم در
پاکستان با افزایش  3.7واحد درصدی به رقم  8.9درصد میرسد .پیش بینی میشود افزایش تورم پاکستان در سال
 2020نیز ادامه داشته و به  11.8درصد برسد.
 در سال  ،2018میزان جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی پاکستان  2.3میلیارد دالر و جریان خروجی آن
نیز  8میلیون دالر برآورد شده است .میزان انباشت جریان ورودی و جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نیز در پایان سال  2018به ترتیب  41.9میلیارد دالر و  1.9میلیارد دالر بوده است.
 طبق برآورد صندوق بینالمللی پول انتظار میرود سرعت رشد حجم صادرات کاال و خدمات پاکستان در سال 2019
با کاهش شدید نسبت به سال قبل خود مواجه شده و نرخ رشد صادرات آن از  6.3درصد در سال  2018به  1درصد
در سال  2019برسد .اما مطابق پیشبینیها در سال  2020سرعت رشد صادرات کاال و خدمات پاکستان مجدداً
افزایش یافته بطوریکه با رشد  5.7درصدی نسبت به سال قبل روبرو میشود .همچنین حجم واردات کاال و خدمات
پاکستان که در سال  2018رشد  10درصدی را تجربه کرده ،در سال  2019با نرخ رشد منفی مواجه شده و به -9.1
درصد (طبق برآورد صندوق بینالمللی پول) رسیده است .مطابق پیشبینی صندوق بینالمللی پول این رشد منفی در
سال  2020نیز ادامه داشته بطوریکه نرخ رشد آن به  -7.3درصد خواهد رسید (جدول.)1

 1اکتبر 2019
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جدول  -1وضعیت شاخصهای اقتصادی پاکستان طی سال  2018و برآورد و پیشبینی آن در سال  2019و
2020
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شاخص
سرانه تولید ناخالص داخلی

درصد

رشد اقتصادی (صندوق بین المللی پول)

میلیون نفر

جمعیت
نرخ بیکاری

درصد

تورم

درصد

جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی

میلیون دالر

جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی

میلیون دالر

نرخ رشد حجم صادرات کاال و خدمات

درصد

نرخ رشد حجم واردات کاال و خدمات

درصد

منبع دادههاIMF، UNCTAD :

تجارت کاالیی کشور پاکستان
 براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،پاکستان در سال  2018معادل  84میلیارد دالر تجارت کاالیی با جهان
داشته که از این میان 60 ،میلیارد دالر آن مربوط به واردات کاال و حدود  24میلیارد دالر آن نیز مربوط به صادرات
کاال بوده است .صادرات کاالیی پاکستان به جهان در سال  2018نسبت به سال  2017با رشد  8درصدی و واردات
کاالیی آن از جهان در مدت مذکور با رشد  4.7درصدی مواجه شده است.
 مطابق نمودار  ،1روند کلی صادرات و واردات کاالیی پاکستان از سال  2003تا  2018افزایشی بوده؛ اما سرعت
افزایش واردات این کشور نسبت به صادرات آن به طور قابل توجهی بیشتر بوده است .بطوریکه ،در سال 2003
ارزش واردات و صادرات پاکستان به ترتیب برابر  13میلیارد دالر و  12میلیارد دالر بوده که در سال  2018به ترتیب
به  60میلیارد دالر و  24میلیارد دالر رسیده است.
 بیشترین ارزش واردات پاکستان در بازه زمانی  2003تا  2018مربوط به سال  2018و بیشترین ارزش صادرات آن
مربوط به سال  25.3( 2011میلیارد دالر) بوده است.
 با رشد بیشتر سرعت افزایش واردات پاکستان نسبت به صادرات آن ،تراز تجاری این کشور نیز منفیتر شده است؛
بطوریکه در سال  2018پاکستان با بیشترین کسری تجاری پس از سال  2003مواجه شده است .در سال  2003تراز
تجاری پاکستان با کسری یک میلیارد دالری همراه بوده که در سال  2018به کسری  37میلیارد دالری رسیده
است.
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نمودار  -1صادرات و واردات کاالیی پاکستان از سال  2003تا -2018میلیارد دالر
تراز تجاری

واردات پاکستان از جهان


6




5.3

4






-37



2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

منبع :مرکز تجارت بینالمللی

اقالم عمده وارداتی و صادراتی پاکستان

 بیشترین ارزش واردات پاکستان در سال  2018به «نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام»
اختصاص داشته است .ارزش واردات این کاال  4.9میلیارد دالر بوده و سهم  8.2درصدی از ارزش کل واردات
کشور در این سال را به خود اختصاص داده است .پاکستان در سال  2018نیاز وارداتی خود در این کد تعرفه را
از کشورهای امارات ،عربستان و قطر ،تامین کرده است.
 پس از آن ،برخی دیگر از کدهای گروه  27شامل «روغنهای سبک و فرآوردههای آن» « ،گاز طبیعی» و
«سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری» به ترتیب سهم  6.2درصد 5.5 ،درصد و 5.2
درصدی از ارزش کل واردات کاالیی پاکستان در سال  2018را از آن خود کردهاند.
 20 قلم عمده وارداتی پاکستان در سال  2018در جدول  2فهرست شده که در مجموع حدود  45درصد از ارزش
کل واردات کشور را داشتهاند.
 مهمترین کاالی صادراتی پاکستان در سال « ،2018برنج نیمهسفیدشده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی
یا براق شده» است که با ارزش صادرات حدود  1.8میلیارد دالری سهم  7.4درصدی از ارزش کل صادرات این
کشور را به خود اختصاص داده است.
« ژاکت یا ژاکت ورزشی از پنبه»« ،سایر شستنیهای رختخواب از پنبه» و «شستنیهای توالت یا آشپزخانه ،از
پارچههای حوله باف اسفنجی ،از پنیه» نیز به ترتیب با سهم  6.5درصد 3.6 ،درصد و  3.3درصد جایگاههای
دوم تا چهارم اقالم عمده صادراتی کشور پاکستان را به خود اختصاص دادهاند.
 20 قلم عمده صادراتی پاکستان در مجموع سهمی بالغ بر  48درصد از کل ارزش صادرات کاالیی این کشور را
به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  20 -2قلم عمده واردات کاالیی پاکستان در سال 2018
واردات
پاکستان از
جهان
(میلیون دالر)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

مجموع ردیفهای فوق

 27.136

 45

کل واردات کاالیی پاکستان

 60.163

 100

کد تعرفه
شش رقمی
 7
 7
 7
 7
 5
 7
 5
 744
 
 353
 57
 744
 4
 73
 3
 
 73
 34
 5
 7

شرح محصول
نفت خام ) (Petroleum oilو روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام.
روغنهای سبک و فرآوردههای آن
گاز طبیعی
سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری
سایر روغنهای نخل و اجزای آن
زغال سنگ قیری
پنبه ،حالجی نشده یا شانه نزده
سایر قراضهها و ضایعات
بذر لوبیای سویا
هیدروژنواورتوفسفات دیآمونیوم (فسفات دی آمونیک)
تلفنهایی برای شبکههای رادیو تلفنی یا سایر شبکههای بیسیم
ضایعات تراشکاری ،تراشه ،خرده ،ضایعات آسیاب کردن ،خاک اره ،براده سوهانکاری و
ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری ،حتی به صورت بسته
چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر
سایر وسایل نقلیه فقط با موتور پیستونی درونسوز جرقهای -احتراقی تناوبی
پلیپروپیلن
وسایل نقلیه آبی و سایر ادوات شناور برای اوراق کردن.
محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج به ضخامت کمتر از 3
میلیمتر
سایر داروهای متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا
پیشگیری از بیماری
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک
سایر زغال سنگها

سهم از کل واردات
کاالیی پاکستان
(درصد)

منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

جدول  20 -3قلم عمده صادرات کاالیی پاکستان در سال 2018
کد تعرفه
شش رقمی

شرح محصول

برنج نیمهسفیدشده( )Semi milled Riceیا برنج کامل سفید شده( Wholly
 63
 )milled Riceحتی صیقلی یا براق شده
  63ژاکت یا ژاکت ورزشی از پنبه
  633سایر شستنیهای رختخواب از پنبه
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مجموع ردیفهای فوق

 11.460

 48.5

کل صادرات کاالیی پاکستان

 23.631

 100

کد تعرفه
شش رقمی

 636
 55
 633
 63
 54
 637
 7
 7
 
 634
 65
 
 6
 7
 43
 5
 6

شرح محصول
شستنیهای توالت یا آشپزخانه ،از پارچههای حوله باف اسفنجی ،از پنیه
نخ از پنبه که اندازه آن کمتر از  714/29دسیتکس بوده لیکن کمتر از 232/56
دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از  14بوده ولی از  43بیشتر نباشد).
شستنیهای رختخواب از سایر مواد نسجی
شستنیهای رختخواب کشباف یا قالبباف
پارچههای موسوم به «دنیم»
کفشور ،قاب دستمال ،قابشور ،گردگیر و سایر پارچههای همانند برای تمیز کردن
الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن  80درصد حجمی یا بیشتر باشد
سایر شکر خام ،بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگکننده
سایر آالت و وسایل
ژاکت و ژاکت ورزشی از پنبه
پیراهن مردانه یا پسرانه ،کشباف یا قالبباف ،از پنبه
سایر گندم مخلوط گندم
پیراهن یقه اسکی ،پولوور ،کاردیگان ،جلیقهها ،و اشیای همانند ،کشباف یا قالبباف ،از
سایر مواد نسجی
نفت خام ( )Petroleum oilو روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام.
لباس
پارچههای تار و پودباف از پنبه ،ساده باف ،به وزن هر مترمربع بیش از  100گرم
تیشرت ،از پنبه

منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

مقاصد عمده صادراتی و مبادی عمده وارداتی پاکستان

 بزرگترین شریک تجاری پاکستان در بخش صادرات ،ایاالت متحده آمریکا است به طوریکه  16درصد از
صادرات کاالیی پاکستان در سال  2018به این کشور بوده است.
 چین و انگلستان رتبههای دوم و سوم بزرگترین مقاصد صادراتی پاکستان را به خود اختصاص دادهاند .صادرات
پاکستان به چین  8درصد و به انگلستان  7درصد از کل صادرات پاکستان را تشکیل میدهد.
 صادرات پاکستان به  20مقصد عمده صادراتی این کشور در مجموع حدود  18میلیارد دالر بوده که سهم 76
درصدی از کل صادرات پاکستان را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  20 -4مقصد عمده صادراتی پاکستان در سال 2018
ردیف

مقاصد صادراتی






















ایاالت متحده آمریکا
چین
انگلستان
افغانستان
آلمان
امارات متحده عربی
لهستان
اسپانیا
بنگالدش
ایتالیا
بلژیک
فرانسه
هند
سریالنکا
عربستان سعودی
اندونزی
ترکیه
کره جنوبی
ویتنام
کنیا

ارزش صادرات 2018

مجموع کشورهای فوق
مجموع صادرات پاکستان
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)
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 در سال  2018بیشترین واردات پاکستان از کشور چین بوده (حدود  14.5میلیارد دالر) است .این میزان سهم
 24.2درصدی از کل واردات پاکستان از جهان را شامل میشود.
 امارات متحده عربی با حدود  9میلیارد دالر و عربستانسعودی با حدود  3میلیارد دالر به ترتیب پس از کشور
چین در جایگاه دوم و سوم بزرگترین صادرکنندگان به پاکستان قرار دارند .سهم امارات از واردات پاکستان 14.4
درصد و سهم عربستان  5.4درصد است.
 ایران در میان کشورهای صادرکننده کاال به پاکستان جایگاه  30ام را به خود اختصاص داده و حدود  0.6درصد
از نیاز وارداتی پاکستان را در سال  2018تامین کرده است.
 واردات پاکستان از  20مبدا عمده وارداتی خود حدود  50.5میلیارد دالر بوده که سهمی بالغ بر  83درصد از نیاز
وارداتی پاکستان را تامین میکند.
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جدول  20 -5مبدا عمده وارداتی پاکستان در سال 2018
ردیف

مبادی وارداتی






















چین
امارات متحده عربی
عربستان سعودی
ایاالت متحده آمریکا
اندونزی
قطر
ژاپن
هند
تایلند
کویت
آلمان
آفریقای جنوبی
مالزی
کره جنوبی
انگلستان
سنگاپور
عمان
سایر اروپا
ایتالیا
کانادا

ارزش وارات ( 2018میلیون
دالر)

سهم از کل واردات (درصد)











































مجموع کشورهای فوق

5456

3.

مجموع واردات پاکستان

663



منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

تجارت خدمات کشور پاکستان
 براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،پاکستان در سال  2018حدود  5.3میلیارد دالر صادرات خدمات و
حدود  10.1میلیارد دالر واردات خدمات داشته است.
 بیشترین سهم از صادرات خدمات در پاکستان به بخش سایر خدمات کسب و کار با سهم حدود  28درصد
اختصاص داشته و پس از آن خدمات ارتباطات ،رایانه و اطالعات با  21درصد و حمل و نقل با  16درصد قرار
دارد.
 در بخش واردات ،خدمات حمل و نقل با سهم حدود  37درصدی بیشترین سهم را از واردات خدمات در پاکستان
در سال  2018به خود اختصاص داده است (نمودارهای  2و .)3
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نمودار -3ترکیب صادرات خدمات پاکستان در سال 2018

نمودار  -2ترکیب واردات خدمات پاکستان در سال 2018

سایر

حمل و نقل

%13

%16

حمل و نقل

سایر
%27

خدمات

%37

ارتباطات،
سفر و

سایر خدمات

رایانه و

کسب و کار

اطالعات

%27

سایر

%21

خدمات

گردشگری
%18

کسب و کار

ساخت و ساز

خدمات ارتباطات ،رایانه و

%0.5

سفر
وگردشگری

اطالعات؛%4

%28

%7

ساخت و ساز؛ %1

منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

تجارت کاالیی پاکستان با ایران
براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی

 براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،از حدود  397میلیون دالر تجارت کاالیی پاکستان با ایران ،حدود
 228میلیون دالر مجموع صادرات پاکستان به ایران بوده که حدود  0.1درصد از ارزش کل صادرات پاکستان
را تشکیل میدهد .همچنین کل واردات کاالیی پاکستان از ایران در سال  2018حدود  374میلیون دالر بوده و
 0.6درصد از واردات پاکستان را به خود اختصاص داده است.
 مهمترین کاالی صادراتی پاکستان به ایران« ،سایر انواع کاغذ و مقوای صمغ زده یا چسب زده» با کد تعرفه
 481159بوده که حدود  17.5میلیون دالر از کل ارزش صادرات پاکستان به ایران را به خود اختصاص داده
است .این گروه کاالیی بیشترین سهم را (سهم  77درصدی) در میان کاالهای صادراتی پاکستان به ایران به
خود اختصاص داده است .این در حالی ست که «برنج نیمه سفید شده» که دومین کاالی عمده صادرات پاکستان
به ایران است ،تنها  5درصد از صادرات پاکستان به ایران را تشکیل میدهد.
 در میان اقالم عمده وارداتی پاکستان از ایران در سال  ،2018بیشترین میزان واردات متعلق به کد تعرفه
 271119با شرح «سایر گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل» بوده است .میزان واردات پاکستان
از ایران در این گروه کاالیی حدود  89میلیون دالر است که سهم حدود  24درصدی از کل ارزش واردات
پاکستان از ایران را به خود اختصاص داده است .پس از آن روغنهای سبک و فرآوردههای آن با سهم 13
درصدی از کل واردات پاکستان از ایران ،بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده است.
9
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جدول  20 -6قلم عمده صادراتی پاکستان به ایران بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی در سال 2018
ارزش
ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه

صادرات
2018
(هزار دالر)





سایر کاغذ و مقوای صمغ زده یا چسب زده







برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده ،حتی صیقلی یا براق شده



3



سربطری ،سرپوش ،کالهک و سایر درپوشها



4



سایر صفحهها ،ورقها ،ورقههای نازک و تیغه از موادپالستیکی غیر اسفنجی  ،از پلیمرهای اتیلن



5



6



7



روپوش کاال ،پرده سایبان ،پرده سایبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان برای کشتی ،برای تختههای بادباندار یا
برای ارابههای شراعی؛ اشیای اردوزنی از سایر مواد نسجی
سایر آالت و دستگاهها برای تعیین شکل و ابعاد زمین ،نقشهبرداری ،مساحی ،ترازگیری ،فتوگرامتری،
آبنگاری ،اقیانوسنگاری ،آبشناسی ،هواشناسی یا ژئوفیزیکی ،به استثنای قطبنماها؛ مسافتیابها
سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی ،جراحی ،دندانپزشکی







پلی اتیلن با وزن (چگالی) مخصوص کمتر از 0.94







سایر وسایل نقلیه آبی برای حمل و نقل کاال و سایر وسایل نقلیه آبی برای حمل و نقل توام اشخاص و کاال







دانه کنجد











3



4






ورق و نوار نازک از آلومینیوم (حتی چاپ شده یا ملصق بر روی کاغذ ،مقوا ،مواد پالستیک یا روی تکیهگاه
از مواد همانند) به ضخامت حداکثر  0/2میلیمتر (بدون احتساب تکیهگاه) صرفاً نوردشده
کاسه الکپشت ،استخوان آرواره نهنگ و همچنین تیغههای آن یا سایر پستانداران دریایی ،شاخ ،شاخ
منشعب ،سم و ناخن ،چنگال و منقار ،کارنشده یا به طور ساده آماده شده ،ولی بریده نشده به شکل معین؛
پودر و آخال این محصوالت.
پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک



موتورهای پیستونی درون سوز جرقهای ـ احتراقی تناوبی یا دوار –موتور وسایل نقلیه هوایی







5



6



دستکش؛ دستکش یا انگشتی و نیم دستکش ،کشباف یا قالبباف ،آغشته ،اندوده یا پوشانده شده با مواد
پالستیک یا کائوچو
توپ های بادی



7



لباس به صورت دست،به صورت مجموعه از سایر مواد نسجی







لباس







ورق و نوار نازک از آلومینیوم به ضخامت حداکثر  0/2میلیمتر ،روی تکیهگاه







سایر کتاب ،بروشور ،جزوه چاپ شده و مطالب چاپشده همانند ،حتی بهصورت اوراق مجزا.





مجموع ردیفهای فوق

735

مجموع کل صادرات پاکستان به ایران

774

منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی
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جدول  20 -7قلم عمده وارداتی پاکستان از ایران بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی در سال 2018
ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه

ارزش واردات
( 2018هزار دالر)





سایر گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل 

88.799





روغنهای سبک و فرآوردههای آن 

49.837

3



نیروی برق 

40.459

4



قیر نفت 



5



نخود 



6



سایر(نفت و روغنهای حاصل از موادمعدنی قیری غیرخام) 



7



کاشی و چهارگوش و لوح سرامیکی برای فرش کردن یا روکش کردن آتشدان یا دیوار؛ با
ضریب جذب آب وزنی بیش از 10درصد 







خرما 



















سایر قراضه و ضایعات چدن،آهن یا فوالد ،شمشهای حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا
فوالد .
پوست خام حیوانات از نوع گوسفند یا بره (تازه یا نمکزده ،خشکشده ،آهکزده ،اسیدشویی
شده (پیکله) 
سایر سیمانهای هیدرولیک (پرتلند) (همچنین سیمانهای پودرنشده معروف به «کلینکر»)،
حتی رنگ شده 
فرش و سایرکفپوشها از موادنسجی ،منگوله باف ،حتی آماده مصرف از سایر مواد نسجی
سنتتیک یا مصنوعی 






3



پسته درون غالف سخت 



4



سیمانهای پودرنشده معروف به کلینکر 



5



سایر کائوچوها 



6



تخم گشنیز خرد نشده و ساییده نشده 



7



سایر ظروف شیشهایاز نوع مورد استفاده برای (سر) میز ،آشپزخانه ،توالت ،محل کار ،تزئینات
داخلی مقاصد مشابه (به غیر از آنچه که مشمول ردیف  70 10یا  70 18میباشد) .







سایر فلوسیلیسیوم 







آخال ،دمقیچی و خردهریز از مواد پالستیکی از سایر مواد پالستیکی 







سایر وازلین؛ موم پارافین ،موم نفتی با ذرات ریزمتبلور« ،موم اسالک»  ،اوزوکریت ،موم
لینییت ،موم تورب ،سایر مومهای معدنی و محصوالت مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به
دست میآیند ،حتی رنگ شده .


34543

مجموع ردیفهای فوق 

3737

مجموع کل واردات پاکستان از ایران
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی
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 مطابق نمودار  ،4بررسی تراز تجاری پاکستان با ایران طی  3سال گذشته نشان میدهد که تجارت پاکستان با
ایران دارای مازاد تجاری به نفع ایران بوده است.
نمودار  -4تراز تجاری پاکستان با ایران طی سالهای  2016الی  -2018میلیون دالر

-35

-3

-

2018

2017

2016

واردات پاکستان از ایران

صادرات پاکستان به ایران

تراز تجاری پاکستان با ایران

منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

تجارت کاالیی ایران و پاکستان براساس آمارهای گمرک ایران

 بررسی آمارهای تجارت کاالیی بدون نفت خام ایران با پاکستان براساس آمارهای گمرک نشان میدهد واردات
ایران از پاکستان پس از یک کاهش حدود  16درصدی در سال  1394در سالهای  1395و  1396افزایش یافته
اما از سال  1397مجددا با کاهش حدود  13درصدی نسبت به سال  1396مواجه شده و به حدود  341میلیون
دالر رسیده است.
 مطابق آمار گمرک ایران ،صادرات ایران به پاکستان در سال  1394نسبت به سال  1393کاهش حدود 31
درصدی را تجربه کرده اما از سال  1395روند صادرات ایران به پاکستان صعودی شده است .بیشترین رشد
صادرات ایران به پاکستان طی  5سال اخیر در سال  1397وحدود  38درصد (نسبت به سال  )1396بوده است.
با این افزایش رقم صادرات ایران به پاکستان در پایان سال  1397به حدود  1.3هزار میلیارد دالر رسیده است.
تفاوت آمار صادرات ایران به پاکستان (گمرک) با واردات پاکستان از ایران (مرکز تجارت بین المللی) و باالتر
بودن آمار گمرک ایران ،میتواند ناشی از دالیل مختلفی از جمله کم اظهاری واردکنندگان پاکستان و اشتباهات
آماری گمرکات دو کشور باشد لذا بنظر میرسد ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ شود تا با همکاری گمرکات دوطرف،
نسبت به رفع مغایرت آماری مزبور اقدام شود.

12
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نمودار  -5روند ارزش صادرات کاالیی بدون نفت خام ایران به پاکستان و واردات ایران از این
کشور طی سالهای  -1393-1397میلیون دالر
4






6
4






1396

1397

1395

واردات ایران از پاکستان

1394

1393

صادرات ایران به پاکستان

منبع دادهها :گمرک ایران

در فهرست اقالم عمده صادراتی ایران به پاکستان «قیرنفت» با ارزش صادرات حدود  103میلیون دالری ،مهمترین
کاالی صادراتی ایران به پاکستان بوده (این رقم بر اساس آمار مرکز تجارت بین المللی  31.5میلیون دالر بوده و این
کاال در جایگاه چهارم در کاالهای عمده بوده) و «برنج نیمه سفید و کامل سفید» با ارزش واردات حدود  238میلیون
دالری ،مهمترین کاالی وارداتی ایران از این کشور محسوب میشود (این رقم بر اساس آمار مرکز تجارت بین المللی
 1.2میلیون دالر و در جایگاه دوم در کاالهای عمده بوده) .جدول 8و  9اقالم عمده صادراتی ایران به پاکستان و وارداتی
ایران از پاکستان را بر اساس آمار گمرک ایران نشان میدهد.
جدول  20-8قلم عمده صادراتی ایران به پاکستان در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران
وزن-هزار

ارزش -

تن

میلیون دالر





سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک
هزار سانتی متر مکعب و بیشتر
سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین














شرح تعرفه

ردیف

کد تعرفه









3



4



پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر

5



سایر سبزیجات غالفدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه



6



سایر غیر از ردیف های مشمول  39231000لغایت 39232910





7



پسته ها با پوست تازه یا خشک





































قیرنفت

سایر میله های گرم نورد شده بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده دارای دندانه،
برآمدگی گودی یاغیره که در جای دیگری ذکر نشده باشد
کاشی،چارگوش و لوح با ضریب جذب آب وزنی بیش از  0/5درصد و حداکثر  10درصد
شکالت ،غیره ،حاوی کاکائو ،به صورت غیر ازبلوک ،تخته ،میله یاقلم ،غیر مذکور در
جای دیگر
خرما زاهدی تازه یا خشک کرده
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جدول  20-8قلم عمده صادراتی ایران به پاکستان در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران
وزن-هزار

ارزش -

تن

میلیون دالر

سایرکیسه ،کیسه کوچک ا زپلی اتیلن بجزکیسه خون ،کیسه ا سپتیک  5الیه مقاوم
درمقابل نفوذ هوا و ا کسیژن
سایر فرآورده های غیر مذکور دارای %70وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی
قیری
خرما مضافتی تازه یا خشک کرده


















شرح تعرفه

ردیف

کد تعرفه





3



4



5



بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر

6



سایر آب میوه تغلیظ شده به استثنای (کنسانتره موز ،انبه ،گودا ،پشن فروت ،لیچی)
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کف پوش های غیرمخملی باف ،از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف.









بیسکویت هایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزوده اند









الکیل بنزن سولفونه









مربا ،ژله ،مارماالد ،پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند غیر مذکور در جای دیگر غیر
هموژنیزه





مجموع ردیفهای فوق





مجموع کل صادرات ایران به پاکستان





منبع دادهها :گمرک ایران

جدول 20 -9قلم عمده وارداتی ایران از پاکستان در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران
ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه







3



4
5
6
7




















3
4
5





برنج نیمه سفیدشده ،برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده
دانه کنجد حتی خرد شده
قوطی وجعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه های مختلف متشکله در
پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد
غذایی
گالبی هندی ،انبه و منگوتین ،تازه یا خشک کرده
سایر حیوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص
ـ ـ ـ سایر/گوشت حیوانات از نوع گاو ،تازه یا سردکرده.
شترها و سایر گونههای شتر
گاو گوشتی مولد نژاد خالص
سایر دستگاه های برقی تشخیص بیماری غیر مذکور در جای دیگر
سایر شترها
ماشین آالت برای پرکردن ،بستن ،درپوش گذا شتن یا درزگیری کردن بطری ها ،پیت ها و غیره
و دستگاه های گازدا رکردن نوشابه ها
سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی ،جراحی و دامپزشکی ،غیر مذکور در جای
دیگر
سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم دندانپزشکی غیر مذکور در جای دیگر
موز سبز تازه یا خشک کرده
پارچه تاروپودباف ازکنف یاسایرالیاف نسجی پوسته ساقه نباتات شماره  ،5303سفیدنشده.
14

وزن-

ارزش -

هزار

میلیون

تن

دالر











































اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول 20 -9قلم عمده وارداتی ایران از پاکستان در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران
ردیف

کد تعرفه

شرح تعرفه

6



7















سایر پلی ا ستیرن غیر قابل انبساط باشکال ا بتدا یی غیر مذکور در جای دیگر
سایر پارچه های نسجی آغشته شده ا ندوده یا منطبق شده با مواد پالستیکی غیر مذکور در جای
دیگر
سایرکمپرسورهای هوا که روی شاسی چرخ دار و قابل یدک کش سوا رشده ا ند ،غیر مذکور در
جای دیگر
محصوالت از آهن یافوالدغیر ممزوج تخت نوردشده ،باپهنای حدا قل  mm 600به ضخامت
کمتر از 0/5میلیمترآبکاری شده ...باقلع
سایر فرآورده های غذایی که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد

مجموع ردیفهای فوق
مجموع واردات ایران از پاکستان

وزن-

ارزش -

هزار

میلیون

تن

دالر

























منبع دادهها :گمرک ایران

تجارت کاالیی پاکستان با ایران و خاورمیانه
 بر اساس آمارهای مرکز تجارت بین المللی ،کشور پاکستان در سال  2018از مجموع حدود  60میلیارد دالر
واردات از جهان ،حدود  17.5میلیارد دالر آن را از منطقه خاورمیانه و حدود  0.4میلیارد دالر آن را از کشور ایران
وارد کرده است.
 سهم خاورمیانه در تامین نیاز وارداتی پاکستان در سال  2018حدود  29درصد بوده که این سهم نسبت به
سالهای  2016و  2017افزایش یافته است.
 سهم ایران از کل صادرات خاورمیانه به پاکستان در سال  2018نسبت به دو سال قبل آن کاهش یافته و از 2.9
درصد در سال  2016به  2.1درصد در سال  2018رسیده است.
 سهم ایران از کل صادرات جهان به پاکستان در سال  2018حدود  0.6درصد بوده که این سهم نسبت به سال
 2017افزایش اندکی داشته است.
 در سال  2018نسبت به سال  2017واردات پاکستان از خاورمیانه با رشد حدود  17درصدی و واردات آن از
ایران با رشد حدود  14درصدی مواجه شده است.
جدول  -10واردات پاکستان از جهان ،ایران و خاورمیانه -میلیارد دالر
جهان
خاورمیانه
ایران

6

7



47
11.2
0.3

57.4
15.0
0.3

60.2
17.5
0.4

منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی
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بر اساس اطالعات اخیر مرکز آمار پاکستان ،ایران بیستمین کشور در فهرست واردکنندگان عمده پاکستان طی سه ماه
جوالی تا اکتبر  2019قرار دارد و طی این مدت واردات از ایران برابر با  194میلیون دالر گزارش شده که نسبت به مدت
مشابه سال  2018که برابر با  105.8میلیون دالر بوده ،حدود  88میلیون دالر افزایش داشته است .سهم ایران از کل
واردات کاالیی پاکستان در جوالی تا اکتبر  2019برابر با  1.25درصد بوده که نسبت به رقم  0.69درصد مدت مشابه
سال  ،2018تقریباً دوبرابر شده است.
یکی از نکات قابل توجه در فهرست واردکنندگان عمده کاالیی به پاکستان طی سه ماه جوالی تا اکتبر  ،2019قرارداشتن
کشور افغانستان در ردیف 15ام است که سهم افغانستان از کل واردات پاکستان حدود  1.6درصد بوده و واردات پاکستان
از این کشور 27 ،درصد از ایران بیشتر است .با وجود رشد دوبرابری صادرات کاالیی ایران به پاکستان ،همچنان رقم
صادرات ایران در مقایسه با پتانسیلهای موجود و سهم سایر کشورها در بازار کاالیی پاکستان ،کم است.
جمعبندی
با توجه به آخرین اطالعات تجاری پاکستان در مرکز تجارت بین المللی و آمارهای تجارت ایران با این کشور در گمرک
ایران میتوان گفت:
 شاید یکی از مهمترین راهکارها برای توسعه تجارت بین ایران و پاکستان ،برقراری تجارت آزاد فیمابین است.
موضوع برقراری تجارت آزاد بین پاکستان و سایر طرفهای تجاری یکی از موضوعات کاری دولت این کشور
است و تاکنون موافقت تجارت آزاد بین پاکستان با کشورهایی مانند امریکا ،افغانستان ،مالزی و غیره برقرار
شده که باعث افزایش صادرات پاکستان به این کشورها نیز شده است .علیرغم طرح موضوع از سوی برخی
کارشناسان و فعاالن اقتصادی ،هنوز اقدام موثری در این زمینه از سوی دولت انجام نشده است .الزم است این
مطالبه ،پیگیری شود.
 با توجه به اشتراکات فرهنگی و یا اجتماعی ،توسعه گردشگری بین دو کشور هم میتواند زمینهساز رونق صنعت
گردشگری طرف ین و ایجاد درآمدهای ارزی شود .پایش روند آمارهای مربوط به گردشگران پاکستانی ورودی
به ایران بر حسب هدف از سفر و مدت ماندگاری و برنامهریزی منسجم برای ارتقاء آن ،از جمله اقداماتی است
که با همکاری نهادهای فراگیر بخش خصوصی و سازمانهای دولتی ذیربط ،قابل انجام است.
 در سال  2018واردات کاالیی پاکستان از جهان نسبت به سال  2017افزایش  4درصدی و واردات آن از ایران
در این سال نسبت به سال قبل آن با رشد  14درصدی مواجه شده است .بررسیها نشان میدهد عمده دلیل
افزایش واردات پاکستان از ایران به علت رشد  59درصدی ارزش واردات کاالی تحت کد تعرفه 271119
«سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل» پاکستان از ایران در سال  2018بوده است.
 در مقابل ،در برخی از کاالهای عمده صادراتی ایران در این سال ،شاهد افت صادرات ایران به پاکستان بودهایم
و نکته جالب این است که درمورد برخی از این کاالها کل واردات پاکستان از جهان نه تنها کاهش نداشته
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بلکه با افزایش همراه بوده است .از جمله این کاالها میتوان به «قیرنفت» با کد تعرفه « ،271320سایر
قراضهها و چدن» تحت کد تعرفه  720449و «سایر سیمانهای پرتلند» با کد تعرفه  252329اشاره کرد.
 بیشترین واردات پاکستان در سال  2018مربوط به کاالهای گروه  27کتاب مقررات صادرات و واردات از جمله
«نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام» با کد تعرفه « ،270900روغنهای سبک و فرآوردههای
آن» با کد تعرفه  « ،271012گاز طبیعی» با کد تعرفه  271111و «سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل
از مواد معدنی قیری» با کد تعرفه  271010اختصاص داشته است .با این وجود طبق آمار مرکز تجارت بینالمللی،
در برخی از این گروههای کاالیی ،ایران جایگاهی در میان مبادی عمده وارداتی پاکستان نداشته و در برخی
دیگر سهم بسیار ناچیزی از نیاز وارداتی پاکستان را تامین میکند.
 با توجه به مطالب فوق ارجح است ضمن تالش برای جلوگیری از افت ارزش صادرات کاالیی ایران ترتیبی
اتخاذ شود تا زمینهها و فرصتهای جدید برای سایر کاالهای دارای پتانسیل صادراتی به پاکستان نیز شناسایی
و توسعه داده شود.
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