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خالصه مدیریتی
سیاسـتهای تجــاری پیشــین پاکســتان ،قــادر بــه تغییــر رونــد صــادرات نبــوده اســت .ایــن سیاســت هــا بــه دلیــل

ضعــف در اجــرا و عــدم اجــرای اصالحــات سیســتمی و ســاختاری بلندمــدت ،بــا شکســت مواجــه شــدند .بنابرایــن
اهــداف سیاس ـتهای کالن تجــاری شــامل رقابــت پذیــری ،متنوعســازی ،پیچیدگــی تولیــدات ،بالندگــی ،اصالحــات

ســاختاری و ثبــات محیــط سیاســتگذاری بــه ثمــر نرســید.

در ســال  2020پاکســتان بهمنظــور دســتیابی بــه رشــد ســریع صــادرات پایــدار ،یــک اســتراتژی جامــع بــا اهــداف

زیــر طراحــی کــرد( :الــف) بهینهســازی و ارتقــا زمینههــای موجــود در کوتاهمــدت( ،ب) تنوعبخشــی و ایجــاد

زمینههــای جدیــد در میانمــدت کــه از طریــق مشــارکت ذینفعــان مشــخص میشــود (ج) شناســایی زمینههــای

صادراتــی مبتنــی بــر نــوآوری و خالقیــت

چارچوب سیاست تجاری استراتژیک جدید پاکستان بر پایههای زیر استوار است:
تبدیــل صــادرات بهعنــوان یــک اولویــت ملــی و محــرک اصلــی رشــد اقتصــادی ،زیــرا هــم فراگیــر و پایــدار

اســت و هــم منبــع اصلــی و پایــدار درآمدهــای ارزی محســوب مــی شــود

افزایــش صــادرات از طریــق یــک عــزم ملــی مشــترک و منســجم همــراه بــا مشــارکت تمامــی وزارتخانههــا،

ادارات دولتــی و بخشهــای خصوصــی مرتبــط بهمنظــور تضمیــن انســجام سیاســتگذارانه
شناسایی مداخالت استراتژیک در بخشهای اولویتدار بر اساس ابتکار «ساخت پاکستان»

همسوســازی سیاســت تجــاری بــا چارچــوب کالن اقتصــادی و ســایر چارچوبهــای سیاس ـتهای ملــی ماننــد

مالیــات ،درآمــد ،سیاســت نســاجی و صنعتــی و غیــره.

اصول راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک پاکستان به شرح زیر است:
هیچگونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت.
قیمتهای انرژی برای بخشهای صادرات محور رقابتی خواهد شد.
ابتــکارات حمایتــی و تشــویقی ســاده ،خــودکار ،عملکــرد محــور و زمانمنــد بــا هــدف افزایــش صــادرات ،بــرای

بخشهــای اولویــتدار ارائــه میشــود.

مکانیســم نهادینــه شــده بــرای نظــارت و اجــرای قدرتمنــد چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک طراحــی

میشــود.
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چشـمانداز سیاســت تجــاری اســتراتژیک « :2020-2025تبدیــل پاکســتان بــه یــک بــازار داخلــی پویــا و کارآمــد و

همچنیــن یــک اقتصــاد رقابــت پذیــر در پهنــه جهانــی و مبتنــی بــر صــادرات»

مأموریــت سیاســت تجــاری اســتراتژیک « :2020-2025تبدیــل پاکســتان را از یــک اقتصــاد تکمحصولــی بــه یــک

اقتصــاد کارآمــد ادغــام شــده در زنجیــره هــای ارزش منطقـهای و جهانــی».
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سخن نخست
گســترش روابــط بــا همســایگان در کانــون دیپلماســی اقتصــادی ایــران قــرار گرفتــه اســت .بــه رغــم اهمیــت یافتــن

همســایگان در رادار دیپلماســی اقتصــادی ایــران ،ادبیــات علمــی چندانــی در مــورد اقتصــاد سیاســی ایــن کشــورها بــه
زبــان فارســی موجــود نیســت .فقــر ادبیــات در مــورد همســایگان ،بویــژه در حــوزه اقتصــاد سیاســی یکــی از کاســتی

ه��ای مهمــ در تدوی��ن و پیش��برد دیپلماس��ی اقتص��ادی ای��ران در محی��ط همس��ایگی اســت .از همیــن رو اتــاق بازرگانــی،

صنابــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران مــی کوشــد در قالــب سلســله گــزارش هایــی ،دیپلماســی اقتصــادی کشــورهای

همســایه ایــران را بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی آنــان مــورد بررســی قــرار دهــد .در ایــن میــان برخــی کشــورها
اســناد سیاســت تجــاری خــود را منتشــر کــرده انــد .ترجمــه ایــن اســناد گام مهمــی در شــناخت رویکردهــای دیپلماســی
اقتصــادی ایــن کشــورها و تنظیــم بهینــه روابــط اقتصــادی بــا آنــان اســت .پاکســتان یکــی از ایــن کشورهاســت کــه در

اواخــر ســال  2021ســند سیاســت تجــاری خــود را منتشــر کــرده اســت .متــن ذیــل ترجمــه و تلخیــص ایــن ســند اســت.
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 .1مقدمه
صــادرات پاکســتان طــی ده ســال گذشــته راکــد مانــده اســت ،یعنــی بیــن  20تــا  25میلیــارد دالر؛ امــری کــه منجــر

بــه کاهــش  10.5درصــدی ســهم پاکســتان در بــازار جهانــی صــادرات در طــی همیــن دوره زمانــی شــده اســت؛ ایــن

در حالــی اســت کــه دو کشــور چیــن و هنــد در طــی همیــن دوره ،ســهم خــود در صــادرات جهانــی را بــه ترتیــب 27

درصــد و  18درصــد افزایــش دادهانــد .بنــگالدش نیــز رشــد چشــمگیر  95درصــدی را بــه نــام خــود بــه ثبــت رســانده
اســت .امــا صــادرات پاکســتان راکــد باقیمانــده و واردات ایــن کشــور بــا افزایــش روبــرو شــده کــه کســری تجــاری

بزرگــی را بــه بــار آورده اســت .در پــی آن ،تــراز پرداخــت بحرانــی ،مســیر رشــد پاکســتان را چرخهایتــر ســاخت و
بهعنــوان تهدیــدی پی ـش روی رشــد اقتصــادی پایــدار آینــده ایــن کشــور بــه شــمار م ـیرود.

ن صــادرات در پاکســتان ،وزارت بازرگانــی ایــن کشــور ،چارچــوب سیاســت تجــاری
بهمنظــور اصــاح رشــد پاییــ 

اســتراتژیک بــرای دوره زمانــی  2020تــا  2025را باهــدف افزایــش رقابــت صادراتــی پاکســتان از طریــق چارچوبــی
(مجموعـهای) از مداخالتــی کــه در سراســر زنجیــره ارزش تأثیرگذارنــد ،ارائــه نمــوده اســت .چارچــوب سیاســت تجــاری

اســتراتژیک بــه دنبــال هماهنگــی و همسوســازی اجــرای ایــن سیاســت از طریــق اصــاح پراکندگــی و عــدم انســجام
مزمــن در سیاســتی اســت کــه بــا مســائلی کــه اجــرای مؤثــر چارچوبهــای سیاســت تجــاری پیشــین را تضعیــف کــرده،

مرتبــط اســت .بهطورکلــی هــدف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،ارتقــا توانایــی شــرکتهای پاکســتانی در
جهــت تولیــد ،توزیــع و فــروش کاالهــا و خدمــات بــه همــان انــدازه یــا کارآمدتــر از آنچــه توســط رقبــا انجــام میشــود،
اســت.

ســند چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،یــک ســند زنــده اســت کــه پویــا باقــی میمانــد ،زیــرا در معــرض

تغییــرات برآمــده از نظــارت و ارزیابــی مــداوم قــرار میگیــرد .ایــن ســند شــامل پنــج بخــش اســت کــه در بخــش

اول ،حــوزه و اهــداف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــه خواننــدگان معرفــی میشــود .بخــش دوم ،عملکــرد
تجــاری پاکســتان را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و مشــکالت پیــش روی صادرکننــدگان را طــی ســالهای اخیــر

مــورد توجــه قــرار میدهــد .در بخــش ســوم ،ضمــن بررســی سیاس ـتهای تجــاری پیشــین ،درسهــای آموختهشــده
از مشــکالت ایجــاد شــده در مفهومســازی و اجــرای سیاس ـتهای تجــاری ســاالنه و اســتراتژیک گذشــته را برجســته
میکنــد .بخــش چهــارم بهطورکلــی حــوزه گســترده چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  2020-25را تشــریح

میکنــد .در واقــع ایــن بخــش ضمــن اینکــه ســتونهای اصلــی چارچــوب ایــن سیاســت را تبییــن میکنــد ،اصــول

راهنمــا ،چشــمانداز و مأموریــت ،اهــداف و بخشهــای حائــز اولویــت را شناســایی میکنــد و فراینــد تدویــن
سیاســت ،مکانیســم نظــارت و ارزیابــی و امکانــات مالــی بــرای طرحهــای پیشــنهادی تحــت چارچــوب سیاســت

تجــاری اســتراتژیک را توضیــح میدهــد .در نهایــت ،بخــش پنجــم اســت کــه چارچــوب تفصیلــی مداخالتــی در
قالــب اهــداف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک را تشــریح میکنــد کــه بــه افزایــش رقابــت صادراتــی ،تشــویق

ســرمایهگذاریهای مرتبــط بــا حــوزه تجــارت ،تشــویق توســعه کشــاورزی ،ادغــام پاکســتان در زنجیرههــای ارزش
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جهانــی و ایجــاد اکوسیســتم صــادرات حمایــت شــده منجــر میشــود.
 .2بررسی عملکرد تجاری
در ده ســال گذشــته ،کســری تجــاری پاکســتان بــا نــرخ رشــد متوســط  3.6درصــد افزایشیافتــه اســت؛ یعنــی از

 15.6میلیــارد دالر در ســال  2010-11در ســال  ،2017-18اوج گرفــت و بــه  37.6میلیــارد دالر رســید .امــا بــا افتــی
قابــل توجــه بــه  23.1میلیــارد دالر در ســال  2019-20رســید.

دولــت فعلــی کســری تجــاری را بــه  14.5میلیــارد دالر کاهــش داده اســت کــه منجــر بــه ثبــات در حســابجاری

شــده اســت کــه چرخشــی مثبــت بــرای اولینبــار در جــوالی  2020بــه شــمار میآیــد .واردات پاکســتان در ســال

 2017-18بــه اوج خــود ،یعنــی بــه  60.8میلیــارد دالر رســید امــا از آن زمــان ،رونــد تثبیــت خــود را آغــاز نمــود؛
بهنحویکــه در ســال  ،2020-2019واردات بــه  44.5میلیــارد دالر رســید .بدیــن ترتیــب ،متوســط نــرخ رشــد واردات

طــی ده ســال گذشــته ،رقــم  0.9درصــد باقــی بــوده اســت.

طــی ده ســال گذشــته ،صــادرات پاکســتان نــرخ رشــد ســاالنه مرکــب ( )CAGRمنفــی ( -1.3درصــد) را نشــان

میدهــد .در ســال مالــی ( ،)2019-2020تــا فوریــه  ،2020صــادرات رشــد  3.6درصــدی را آغــاز کــرد و در فوریــه،

صــادرات بــا رشــد دورقمــی ،بــه ( 13.2درصــد) رســید و طــی دوهفتــه اول مــاه مــارس ،بــه  14درصــد افزایــش پیــدا
کــرد .بااینوجــود ،شــتاب رشــد صــادرات بــا شــیوع کوویــد  19-بــه دلیــل فروپاشــی اقتصــاد جهانــی و تحمیــل

قرنطینــه داخلــی تــداوم پیــدا نکــرد .ازای ـنرو از اواســط مــارس  ،2020صــادرات بهشــدت شــروع بــه کاهــش کــرد.

در ادامــه ،رویکــرد موفقیتآمیــز قرنطینــه هوشــمند ،آمادهســازی و اجــرای SOPهــا توســط وزارت بازرگانــی و اداره
توســعه تجــارت پاکســتان ( )TDAPاز مــی  2020بــه افزایــش صــادرات کمــک کــرد؛ بهنحویکــه ماهبهمــاه ایــن
رقــم بهبــود یافــت و در نهایــت بــه یــک رقــم معقــول  21.4میلیــارد دالر رســید؛ میزانــی کــه در اوج همهگیــری ،بســیار

خوشبینانــه بــه نظــر میرســید.

بخشهــای فرعــی کــه در ادامــه مــورد اشــاره قــرار خواهنــد گرفــت ،مــروری بــر عملکــرد پاکســتان در صــادرات و

واردات دارد تــا چالشهــای پیــش روی جامعــه تجــاری مشــخص گــردد.
 .2.1عملکرد و چالشهای صادرات

صــادرات پاکســتان همــواره تحتتأثیــر رقابــت صادراتــی ســطح پاییــن شــرکتهای پاکســتانی بــه دلیــل

هزینههــای باالتــر انجــام کار و پیچیدگــی پاییــن محصــول ،قــرار داشــته اســت .ایــن وضعیــت برآمــده از عواملــی از

جملــه انــرژی گرانقیمــت در مقایســه بــا رقبــا ،بهــرهوری پاییــن شــرکتها ،سیســتم مالیاتــی دس ـتوپاگیر ،افزایــش
تعرفــه کاالهــای واســطهای و ســرمایهای ،فقــدان اکوسیســتم تضمینکننــده باکیفیــت و اســتاندارد و رژیــم غیــر جــذاب

بــرای ســرمایهگذاری در بخــش صــادرات محــور اســت.
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صــادرات بــرای بازارهــای نوظهــور ،بهعنــوان نیــروی محرکــه اصلــی بــرای افزایــش درآمــد ملــی بــه شــمار مـیرود.

بااینحــال ســهم نســبی صــادرات در تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPپاکســتان در مقایســه بــا کشــورهای رقیــب،

کمتــر اســت .ضمن ـ ًا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره نمــود کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در پاکســتان بــه دلیــل
مصــرف و واردات بــوده اســت.

 .2.1.1صادرات پاکستان در سال 2018-19

بــا هــدف ارتقــای عملکــرد صــادرات طــی ســال مالــی  2018-19و در پــی بهکارگیــری مجموع ـهای از اقدامــات

سیاســتی ،عملکــرد صــادرات بــه طــور قابلتوجهــی بهبــود یافــت؛ در گام نخســت ،نــرخ ارز مبتنــی بــر بــازار،
رقابتپذیــری صــادرات بــر حســب دالر را از طریــق کاهــش هزینــه نهادههــای روپیــه محــور ماننــد انــرژی ،دســتمزدها

و مــواد اولیــه بومــی را بهبــود بخشــید .ثانیــ ًا نرخهــای بهــره تحــت طرحهــای صادراتــی یعنــی طــرح بازفاینانــس

صــادرات و تســهیالت مالــی بلندمــدت ،علیرغــم اتخــاذ چندیــن دوره سیاس ـتهای افزایشــی توســط بانــک دولتــی
پاکســتان ،در همــان ســطح پیشــین حفــظ شــد؛ ثالثـ ًا ،بــا اعمــال تخفیــف تجمیعــی ســاالنه1در طــرح بودجــه الحاقــی

(در اکتبــر  2018و مــارس  )2019و همچنیــن بودجــه ســاالنه 40 ،2019-2020میلیــارد روپیــه از هزینــه تأمیــن بیــش
از  2000مــاده اولیــه صنایــع صــادرات محورکاهــش پیــدا کــرد؛ نهایت ـ ًا ،حمایــت هــای تعبیــه شــده در بســته حمایــت

از صــادرات نخس ـتوزیر ،بــه مــدت ســه ســال تمدیــد شــد تــا بســتر مناســب بــرای ســرمایهگذاری هــای صــادرات
محــور را فراهــم کنــد.

علیرغــم اتخــاذ ایــن اقدامــات تســهیلکننده ،رشــد صــادرات بــه دلیــل برخــی از عوامــل خارجــی ،کنــد باقــیمانــد.

ـط
اول اینکــه اتخــاذ سیاســت پولــی انقباضــی ،بهتدریــج هزینــه ســرمایه را بهویــژه بــرای بنگاههــای کوچــک و متوسـ 

کــه قــادر بــه تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز بــرای صــادرات نبودنــد را افزایــش داد .دوم اینکــه مــازاد صادراتــی در پــی

کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،کاهــش یافــت .ســوم ،علیرغــم اینکــه بــر اســاس قانــون مالــی ،2019-2020
بخشــی از عــوارض گمرکــی  1635مــورد از مــواد خــام اولیــه کاهــش یافــت ،امــا تعرفـه ســایر کاالهــای وارداتــی دیگــر

افزایــش پیــدا کــرد کــه بــه نوبــه خــود هزینــه تجــارت بهویــژه در بخشهــای مرتبــط خــاص را افزایــش داد .چهــارم،

نوســانات نــرخ ارز طــی نیمــه اول ســال  2019و سـهماهه دوم ســال  ،2020منجــر بــه افزایــش ریســک نــرخ ارز بــرای
صادرکننــدگان شــد ،زیــرا آنهــا در زمــان اعــام قیمــت ،از قیمــت یــک دالر در مقابــل روپیــه پــس از پیشــی گرفتــن

صــادرات از واردات پــس از  6تــا  9مــاه از تولیــد محصــوالت خــود ،آگاهــی نداشــتند.
 .2.1.2صادرات پاکستان در سال 2019-2020

در پــی اثــرات ویرانکننــده کوویــد  19-بــر اقتصــاد جهانــی ،صــادرات پاکســتان نیــز در ســال مالــی ،2019

دســتخوش تحــول جــدی شــد .در واقــع ،حجــم صــادرات پاکســتان کــه در حــال افزایــش بــود و در مــاه فوریــه شــاهد
1 - a cumulative annual relief of Rs
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رشــد ماهبهمــاه دورقمــی ( )٪13.2بــود ،پــس از مدتــی طوالنــی نتوانســت رکــود اقتصــادی جهانــی در خــارج و

همزمــان قرنطینــه در داخــل را تــاب بیــاورد و ازایـنرو در اواســط مــارس  2020صــادرات پاکســتان شــروع بــه کاهــش
کــرد .صــادرات پاکســتان بــا چالشهایــی در قالــب ســفارشهای لغــو شــده ،اختــال در زنجیــره ارزش و تعلیــق

بخشــی از تجهیــزات بنــدری و تعطیلــی فروشــگاههای خردهفروشــی در سراســر جهــان مواجــه شــد .همــه اینهــا
شــوک بزرگــی را در ســمت تقاضــا ایجــاد کــرد کــه مزیــد بــا اختــال در ســمت عرضــه در داخــل کشــور بــه دلیــل
قرنطینــه داخلــی شــد .بــا اینوجــود ،بــا تالشهــای دولــت و حرکــت بــه ســمت اســتراتژی قرنطینــه هوشــمند ،در مــاه

مــه و ژوئــن  ،2020صــادرات شــاهد بهبــودی شــد کــه بســیار بــه آن نیــاز داشــت .در ایــن راســتا ،وزارت بازرگانــی و

 TDAPبهمنظــور تســهیل صــادرات ،همــکاری نزدیکــی بــا مرکــز فرماندهــی و کنتــرل ملــی ( )NCOCو دولتهــای
محلــی داشــتند .در پــی ایــن اقدامــات ،درحالیکــه حجــم صــادرات در ســال مالــی  2020-2019حــدود  20میلیــارد دالر

پیشبینــی میشــد ،امــا در واقعیــت 1.4،میلیــارد دالر بهبــود یافــت و بــه  21.4میلیــارد دالر رســید.

 .2.1.3اقدامــات انجــام شــده توســط وزارت بازرگانــی بــرای کاهــش معضــات مربــوط بــه

COVID-19

در پــی شــیوع کوویــد  ،19-وزارت بازرگانــی فعاالنــه کار کــرد و اقدامــات قابلتوجهــی در جهــت کاهــش تأثیــر منفــی

 COVID-19و تســهیل تجــارت صــورت داد .در طــی ایــن دوره آزمایشــی ،مالیــات و عــوارض محلــی ( )DLTLبــه

مبلــغ  47.5میلیــارد روپیــه بهمنظــور رفــع مشــکل نقدینگــی ،بــه نســاجی و غیــر نســاجی بازگشــت داده شــد .همچنیــن
بخــش صنعــت در سراســر دوران قرنطینــه ،برخــوردار از سفارشــات تأییــد شــده بــود .وزارت بازرگانــی باهــدف اتخــاذ

یــک رویکــرد مرحل ـهای در بخــش صنعــت ،همــواره ارتبــاط نزدیکــی بــا دولتهــای محلــی داشــت .در مرحلــه اول

بــه صنایــع اجــازه عملیاتــی کــردن سفارشــات صادراتــی تأییــد شــده خــود را اعطــا کردنــد .در مرحلــه دوم ،بهمنظــور
ارتقــا صنعــت ،طراحــی و تدویــن یــک برنامــه عملیاتــی کــه شــامل اســتراتژی و همچنیــن جزئیــات دســتورالعملها و

SOPهــا بــود ،انجــام گرفــت.

رایزنیهــا بــا صادرکننــدگان برتــر و اتاقهــای بازرگانــی انجــام و مشــکالت آنهــا برطــرف شــد؛ بــه متصدیــان امــر

تجــارت و ســرمایهگذاری در خــارج از کشــور دســتوراتی بــرای پیگیــری امــور تجــاری صــادر شــد تــا حداکثــر تســهیالت
را بــرای جامعــه تجــار و صادرکننــدگان فراهــم کننــد و همچنیــن رســیدگی بــه نگرانــی واردکننــدگان در مــواردی کــه

بیــم لغــو سفارشــات از ســوی برخــی از کشــورها وجــود داشــت .وزارت بازرگانــی بهمنظــور عادیســازی تجــارت و

ترانزیــت بــا افغانســتان ،از نزدیــک بــا افــراد فعــال و ذینفــوذ در ایــن بخشهــا همــکاری کــرد.

وزارت بازرگانــی بــا وزارت دارایــی در تهیــه پیشنویــس بســته محرکــی کــه توســط دولــت پاکســتان بهمنظــور

حمایــت از اقتصــاد و حفاظــت از مشــاغل ،بهویــژه بــرای شــرکتهای کوچــک و متوســط ( )SMEsو شــرکتهای
مایکــرو کوچــک و متوســط ( )MSMEsهمــکاری داشــتند .بازپرداخــت وام بــه تعویــق افتــاد و همچنیــن وامهــای

ســاخت ویــژه بهمنظــور ســاخت و تجهیــز بیمارســتان بــرای مبــارزه بــا  COVID-19و همچنیــن بــه شــرکتهایی
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کــه بــه دلیــل تعطیلــی ،در تأمیــن هزینههــای پرداخــت دســتمزد بــا مشــکل مواجــه بودنــد ،وامهــای خوبــی بــه منظــور
تأمیــن هزینههــای مربــوط بــه پرداخــت دســتمزد اعطــا شــد .ایــن اقدامــات بــه تــداوم حیــات بســیاری از مشــاغل در
زمــان تعطیلــی کسـبوکار ناشــی از کرونــا کمــک کــرد.
 .2.2اقدامات در بخش واردات

در کشــورهای درحالتوســعه ،واردات بهعنــوان یــک شــاخص محــوری و توانمندســاز رشــد اقتصــادی و همچنیــن

تخصیــص کارآمــد منابــع از طریــق تخصصــی ســازی عمــل میکنــد .واردات ،ارزشافــزوده کــه بســیار ضــروری اســت
را از طریــق زنجیرههــای ارزش جهانــی فراهــم مـیآورد کــه در نهایــت منجــر بــه اشــتغالزایی و تحــرک در صــادرات

میشــود .تولیــد ناخالــص داخلــی پاکســتان و رشــد تشــکیل ســرمایه ســالها بــا رشــد واردات مرتبــط بــوده اســت.
واردات کمتــر ،بــا کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ســرمایهگذاری و بالعکــس ،همزمــان بــود .کاهــش صــادرات
از یــک ســو و تقویــت واردات ،از ســوی دیگــر ،منجــر بــه ایجــاد تــوازن در تــراز پرداختــی پاکســتان شــده اســت .ذکــر
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه طــی  13ســال اخیــر ،رشــد واردات پاکســتان در مقایســه بــا رقبــای آن ،پایینتــر اســت

کــه منجــر بــه ایجــاد محدودیــت بــرای ادغــام پاکســتان در زنجیــره جهانــی ارزش کــه حــدود  70درصــد از تجــارت

جهانــی را شــامل میشــود ،شــده اســت.

شــایانذکر اســت کــه بیشــترین واردات پاکســتان در بخــش نفــت و انــرژی ( 29درصــد) اســت .در رده بعــدی،

کاالهــای واســطهای و مــواد خــام ( 20درصــد ارزش واردات) قــرار دارد .ســرمایه و تجهیــزات حملونقــل ( 22درصــد

از کل واردات) و مــواد شــیمیایی ( 16درصــد ارزش واردات) و اقــام غذایــی ( 10درصــد واردات) را در بــر میگیــرد.
جالبتوجــه اســت کــه ســهم واردات کاالهــای مصرفــی تنهــا  3درصــد از کل ارزش واردات پاکســتان اســت .ایــن رونــد

طــی  10ســال گذشــته تــداوم داشــته اســت.

واردات پاکســتان از ســال  2012-2013تــا ســال مالــی  2015-2016در حــدود  45-46میلیــارد دالر ثابــت باقیمانــده

بــود .در دو ســال بعــد از آن ( )2016-18از  16میلیــارد دالر بــه  61میلیــارد دالر افزایــش یافــت کــه عمدتـ ًا بــه دالیــل:

 -1واردات ماشــینآالت در قالــب ســرمایهگذاری کریــدور اقتصــادی چیــن  -پاکســتان ( ،)CPECمــواد خــام مــورد نیــاز

صنایــع و کاالهــای واســطهای -2 ،افزایــش  12درصــدی فرآوردههــای نفتــی بــه دلیــل کاهــش  19درصــدی قیمــت،
 -3افزایــش  17درصــدی قیمــت روغــن پالــم و  -4افزایــش  60درصــدی و  7درصــدی واردات بــه ترتیــب حبوبــات و

پنبــه بــه دلیــل کســری تولیــد داخلــی.

طــی ســالهای  ،2018-2019واردات پاکســتان بــه  55میلیــارد دالر کاهــش یافــت کــه عمدتـ ًا بــه دلیــل-1 :نــرخ

ارز در قالــب منطقیســازی گرانــی واردات -2 ،کاهــش واردات یکبــاره کاالهــای ســرمایهای در قالــب پروژههــای

 -3 ،CPECتشــدید کنترلهــای نظارتــی بــر واردات غیرضــروری و  -4فشردهســازی تقاضــا بــه دلیــل رشــد کنــد

تولیــد ناخالــص داخلــی .رونــد فشردهســازی واردات طــی ســالهای  2019-2020ادامــه یافــت؛ بهنحویکــه واردات
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بــه  5.44میلیــارد دالر رســید .عــاوه بــر ایــن ،شــیوع کوویــد  19و کاهــش قیمــت نفــت ،تأثیــر مضاعفــی را بــر ادامــه

رونــد کاهــش واردات طــی ســال گذشــته برجــای گــذارد.
 .3ارزیابی انتقادی از سیاستهای تجاری قبلی

سیاس ـتهای تجــاری پیشــین پاکســتان ،قــادر بــه تغییــر رونــد صــادرات نبــوده اســت .ایــن سیاس ـتها بــا هــدف

رفــع محدودیتهــای عرضــه بــه دلیــل ضعــف در اجــرا و پیگیــری اصالحــات سیســتمی و ســاختاری بلندمــدت ،بــا

شکســت مواجــه شــد .بنابرایــن اهــداف سیاســتهای کلــی رقابــت ،متنوعســازی ،پیچیدگــی تولیــدات ،بالندگــی،

اصالحــات ســاختاری و محیــط سیاســی بــه ثمــر نرســید .حتــی مداخــات در ســطح شــرکتها در سیاســتهای
پیشــین ماننــد بازپرداخــت مالیــات و نقــل و انتقــاالت نقــدی بــه دلیــل اجــرای محــدود و مکانیســم کنتــرل و نظــارت
ضعیــف منجــر بــه نتایــج مثبــت مطلــوب نشــده اســت.

وزارت بازرگانــی تــا ســال  ،2008در حــال تدویــن سیاسـتهای تجــاری ســاالنه ( )ATPsبــود ATP .با یــک چارچوب

سیاســت سهســاله جامــع  -چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک – باهــدف وسعتبخشــی بــه حــوزه سیاســت و

همچنیــن تــداوم و پیشبینیپذیــری سیاســت ،جایگزیــن شــدند .اولیــن چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــرای
دوره زمانــی  ،2009-2012دومــی ،بــرای دوره  2012-2015و ســومی بــرای دوره زمانــی  2015-2018راهانــدازی شــد.

بــا وجــود بهکارگیــری ابتــکارات سیاســتی و گنجانــدن عوامــل توانمندســاز اصلــی رشــد صــادرات ،اهــداف مقــرر در
سیاس ـتهای قبلــی بــه دلیــل چالشهــای زیــر محقــق نشــد:

•فقــدان انســجام و هماهنگــی ناکارآمــد در داخــل حکومــت بــرای اجــرای موفــق سیاســت تجــاری؛ مســئولیت
اجــرای توانمندســازهای کلیــدی بــر عهــده وزارتخانههــای مختلــف ،در سراســر اســتانهای کشــور اســت.

•عــدم وجــود مکانیســم نظــارت و ارزیابــی مؤثــر؛ ازآنجاییکــه بازنگــری دورهای سیاســتها انجــام نشــده،
اثربخشــی مداخــات حاصــل نشــده اســت.

•یکــی از دالیــل عمــده کاهــش و رکــود مســتمر صــادرات پاکســتان در طــول اجــرای سیاس ـتهای تجــاری
قبلــی ،نــرخ غیرواقعــی ارز بــود.

•تعرفههای باال بر کاالهای اولیه و واسطهای نیز صادرات پاکستان را غیررقابتی کرد.

•عــدم وجــود تمرکــز بــر کاالهــای بــا ارزش افــزوده و پدیــده پراکندگــی در تمامــی بخشهــای صادراتــی
کشــور بهویــژه در بخــش نســاجی ،یکــی دیگــر از دالیــل کنــد بــودن رشــد صــادرات در طــول ســالهای

گذشــته بــوده اســت ،زیــرا از صــادرات کاالهــای بــا ارزش افــزوده ،نــوآوری محصــول ،استانداردســازی و در
مقایســه بــا اقتصادهــای پیشــرفته حمایــت واقعــی صــورت نگرفتــه اســت.

•ارائــه ناکافــی بودجــه ،اغلــب مانــع اجــرای کامــل سیاسـتهای طراحــی شــده و یــا حتــی عــدم اجــرای آنهــا
میشــود .بهعنوانمثــال ،بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــرای اجــرای چارچــوب راهبــردی سیاســت تجــاری
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طــی ســالهای  20 ،2018-2015میلیــارد روپیــه بــود؛ درحالیکــه تنهــا  1میلیــارد روپیــه در کل دوره
سیاســتی اختصــاص پیــدا کــرد.

•عمــده حمایــت سیاســتی کــه از صنعــت انجــام میشــود ،بیــش از اینکــه معطــوف بــه بهبــود رقابتپذیــری
و بهــرهوری شــود ،معطــوف بــه حمایــت گرایــی میشــود.

•عمــده صــادرات کشــور بهجــای اینکــه معطــوف بــه خــودرو ،تجهیــزات اداری ،مخابــرات ،مــواد شــیمیایی و
ســایر محصــوالت تولیــدی باشــد ،شــامل منســوجات و پوشــاک اســت؛ در واقــع تمرکــز اصلــی بــر کاالهــای

اولیــه و واســطهای اســت تــا معطــوف بــه محصــوالت نهایــی بــا ارزش افــزوده بــاال .در ســمت بــازار ،بیــش
از اینکــه اتــکای بیشــتر بــه منطقــه و دیگــر بازارهــای نوظهــور ماننــد آفریقــا ،آســیای مرکــزی و آمریــکای

التیــن باشــد ،متکــی بــر صــادرات بــه ایــاالت متحــده آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا ( )EUو چیــن اســت.

•در سیاس ـتهای گذشــته ،ارتبــاط بــا تولیــد جهانــی و زنجیــره ارزش وجــود نداشــت .در واقــع سیاس ـتهای
گذشــته فاقــد برنامــه جامــع اقــدام بــرای پیونــد صــادرات پاکســتان بــه بــازار و زنجیرههــای تولیــد و ارزش
منطق ـهای و جهانــی و همچنیــن توســعه زنجیرههــای ارزش در محصــوالت پیشــگام بــود .ازای ـنرو توســعه

فــن آوری بــا شکســت مواجــه شــد.

•یکــی از دالیــل اصلــی رکــود و کاهــش صــادرات پاکســتان در ســالهای اخیــر ،عــدم وجــود ارتبــاط بیــن
اســتراتژیهای رشــد صــادرات و سیاســت ســرمایهگذاری بــود کــه منجــر بــه عــدم ســرمایهگذاری در

بخــش تولیــد صــادرات محــور شــد.

•ابزارهــای سیاســتگذاری ناکارامــد گذشــته ،همچنــان مــورد اســتفاده اســت .حــوزه مداخلــه و مســئولیت
نهادهــای مختلــف در طیــف وســیعی از موضوعــات سیاســت تجــاری همچنــان نامشــخص و تعییــن نشــده
اســت.

 .4چهارچوب سیاست استراتژیک 2020-2025

بــر اســاس تحلیــل سیاســتهای تجــاری گذشــته و تشــخیص علــل عملکــرد صادراتــی غیربهینــه و خألهــای

موجــود در اجــرای خطمشــی طراحــی شــده ،تصمیــم بــه بازنگــری در ایــن سیاســت گرفتــه شــده اســت .در ایــن
قالــب ،سیاســت تجــاری اســتراتژیک پاکســتان بــه شــکل یــک ســند پویــا خواهــد بــود کــه بــا بررســی و ارزیابــی

دورهای و پیوســته ،مداخــات سیاســتی را پــس از شــش مــاه پیشــنهاد کــرده و در صــورت نیــاز ابتــکارات جدیــدی را
معرفــی خواهــد کــرد .بهمنظــور دســتیابی بــه رشــد ســریع صــادرات پایــدار ،یــک اســتراتژی جامــع بــا اهــداف زیــر

طراحــی شــد( :الــف) بهینهســازی ارتقــا زمینههــای موجــود در کوتاهمــدت( ،ب) تنوعبخشــی بــه زمینههــای جدیــد
در میانمــدت کــه از طریــق مشــارکت ذینفعــان مشــخص میشــود (ج) شناســایی زمینههــای صادراتــی مبتنــی بــر

نــوآوری و خالقیــت تــا از مداخــات در درازمــدت حمایــت کننــد.
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 .4.1بنیانهای سیاست تجاری استراتژیک برای دوره 2020-2025

چارچوب سیاست تجاری استراتژیک بر پایههای زیر استوار است:

الــف :تبدیــل صــادرات بهعنــوان یــک اولویــت ملــی و محــرک اصلــی رشــد اقتصــادی زیــرا هــم فراگیــر و پایــدار

اســت و هــم منبــع بــادوام اصلــی درآمدهــای ارزی؛

ب :افزایــش صــادرات از طریــق یــک عــزم ملــی مشــترک و منســجم همــراه بــا مشــارکت تمامــی وزارتخانههــا ،ادارات

دولتــی و بخشهــای خصوصــی مرتبــط بهمنظــور تضمیــن انســجام سیاســی؛

ج :شناســایی مداخــات 1اســتراتژیک در بخشهــای اولویـتدار بــر اســاس ابتــکار «ســاخت پاکســتان» .ایــن مداخــات

در ماتریــس اقــدام شناســایی شــده اســت.

د :همسوســازی سیاســت تجــاری بــا چارچــوب کالن اقتصــادی و ســایر چارچوبهــای سیاســتهای ملــی ماننــد
مالیــات ،درآمــد ،سیاســت نســاجی و صنعتــی و غیــره.
 .4.2اصول راهنما

اصول راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک به شرح زیر است:

الــف :هیچگونــه عــوارض و مالیاتــی بــر صــادرات وجــود نخواهــد داشــت .مکانیســم بازپرداخــت مالیــات تــا پایــان

 2020-2021بررســی خواهــد شــد تــا ســاده ،قطعــی و خــودکار شــود.

ب :قیمتهای انرژی رقابتی مستمر برای بخشهای صادرات محور وجود داشته باشد.

ج :ابتــکارات حمایتــی و تشــویقی ســاده ،خــودکار ،عملکــرد محــور و زمانمنــد باهــدف افزایــش صــادرات ،بایــد تدویــن

شــود .بــرای بخشهــای اولوی ـتدار ،بایــد دامنــه ابتــکارات افزایــش یابــد.

د :بایــد یــک مکانیســم نهادینــه شــده بــرای نظــارت و اجــرای قدرتمنــد چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک وجــود
داشــته باشــد تــا از ایــن طریــق ،موانــع اجــرای ایــن سیاســت کــه از گذشــته بــه دلیــل نقشهــای چنــد ســازمانی در

اکوسیســتم صــادرات باقیمانــده اســت را بــه حداقــل برســاند.
 .4.3چشمانداز و مأموریت

چشــمانداز سیاســت تجــاری اســتراتژیک  2020-2025ایــن اســت کــه «پاکســتان بــه یــک بــازار داخلــی پویــا

و کارآمــد و همچنیــن یــک اقتصــاد رقابتــی جهانــی مبتنــی بــر صــادرات تبدیــل شــود» .مأموریــت ایــن اســت کــه

"پاکســتان را از یــک اقتصــاد تکمحصولــی بــه یــک اقتصــاد کارآمــد ادغــام شــده در زنجیــره ارزش منطقــهای و

جهانــی تبدیــل کنــد".

 .4.4پیشبینیهای مدل صادرات محور برای پنج سال آینده

پیشبینیهــای صادراتــی بــرای سیاســت تجــاری اســتراتژیک  2025-2020بــر اســاس یــک مــدل تعــادل جزئــی
1 - interventions
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اقتصادســنجی اســت .متغیرهــای تبیینــی مورداســتفاده در ایــن مــدل ،شــامل :تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی ،تولیــد

ناخالــص داخلــی پاکســتان و نــرخ ارز مؤثــر واقعــی (بــه معنــای نــرخ اســمی ارز ،قیمتهــای داخلــی ،قیمتهــای

صادراتــی پاکســتان و قیمتهــای صادراتــی رقبــا) اســت .ســه ســناریو بــرای پیشبینــی آینــده صــادرات طراحــی
شــده اســت .فاکتورهایــی ماننــد مشــخصات تخمیــن ،کشـشهای مربوطــه و مفروضــات ســناریو در (ضمیمــه  -الــف)
آورده شــده اســت .تفــاوت بیــن ســه ســناریو ،بــر اســاس قیمتهــا در بــازار داخلــی پاکســتان بــود کــه منعکسکننــده
رقابتپذیــری و هزینــه انجــام کسـبوکار در داخــل کشــور اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه مداخــات مؤثــر دولــت

در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،سیاســت ملــی تعرفــه ،تســهیل تجــارت ،ارتقــای فنــاوری ،تأمیــن
آســان ســرمایه و ســایر مــوارد در دســت اقــدام و طرحهــای ســهولت انجــام کس ـبوکار بــر رقابتپذیــری تأثیرگــذار

خواهــد بــود و در نتیجــه صــادرات را افزایــش میدهــد .اهــداف عوامــل کلیــدی رقابتپذیــری در (ضمیمــه )B-
توضیــح داده شــده اســت.

1

ســناریوی اول ،فــرض میکنــد کــه مداخــات دولــت کــه در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک و ســایر

ابتــکارات انجــام میشــود ،در کمتریــن ســطح باشــد و قیمتهــا و هزینــه انجــام کس ـبوکار از رونــد موجــود پیــروی

کنــد؛ بنابرایــن ،رشــد  10.8درصــدی قیمتهــا (ارزش واقعــی) بــرای ســال مالــی  ،2021افزایــش  8درصــدی در ســال
مالــی  2022و نــرخ رشــد ســاالنه  5.6درصــدی از ســال مالــی  2023تــا  2025را بــه همــراه خواهــد داشــت .بــر اســاس

ســناریوی دوم (متوســط) فــرض میکنــد کــه مداخــات دولــت منجــر بــه کاهــش رشــد قیمتهــای داخلــی میشــود

و بنابرایــن افزایــش قیمــت در ســال مالــی  8 ،2021درصــد ،در ســال مالــی  5.6 ،2022درصــد و طــی ســال مالــی
 6 ،2023-2025درصــد خواهــد بــود .بــر اســاس ســناریوی ســوم یــا ســناریوی خوشبینانــه ،رشــد قیمتهــای داخلــی
در ســال مالــی  2.7 ،2021درصــد و بــرای ســال مالــی  2022تــا  5.5 ،2025درصــد خواهــد بــود .پیشبینیهــای

صادراتــی زیــر بــه میلیــارد دالر بــر اســاس ســناریوهای ذکــر شــده در بــاال اســتخراج شــده اســت.

 .1بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن متــن ســند سیاســت تجــاری پاکســتان ،ضمایــم ســند از جملــه ســناریوهای مــورد اشــاره ترجمــه نشــده انــد .ضمایــم ســند در لینــک
ذیــل در دســترس قــرار دارنــد
https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2021/12/Final-STPF-2020-25-1.pdf
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عــاوه بــر ایــن ،بهمنظــور بــرآورد پیشبینــی صــادرات بخشــی بخشهــای اســتراتژیک ســنتی و جدیــد در قالــب

چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  ،Tســهم صــادرات مربــوط بــه آنهــا در کل صــادرات پاکســتان بــرای  10ســال
گذشــته و ســال مالــی جــاری  11( 2021مــاه) در نظــر گرفتــه شــد.

تخمیــن رشــد ســهام آنهــا بــا اســتفاده از نــرخ رشــد ســاالنه آنهــا بــرآورد شــده اســت و بــر اســاس ایــن نــرخ رشــد

ســاالنه ،ســهم و ارزش پیشبینیشــده صــادرات بــرای هــر بخــش تعییــن شــده اســت .در ایــن راســتا ،یــک تعامــل

مؤثــر بــا ســهامداران خصوصــی نیــز انجــام شــد کــه حاکــی از تطابــق پیشبینیهــای فرمولــه بــا پیشبینیهــای
تخمیــن زده شــده توســط بخشهــای مربوطــه اســت.

در جــدول فــوق ،ســه ســناریو توســط وزارت بازرگانــی بهمنظــور پیشبینــی صــادرات ارائــه شــده اســت.

پیشبینیهــای اخیــر کــه توســط دولــت پاکســتان انجــام شــده ،رشــد بیــش از انتظــاری را مطــرح کــرده اســت.
متعاقبــ ًا ،وزارت بازرگانــی ،جلســات مشــاورهای دقیقــی را بــا ســهامداران خصوصــی برگــزار کــرده اســت و هــدف

صادراتــی  31.21میلیــارد دالری بــرای ســال مالــی  2021-2022را ارائــه کــرده اســت .هــدف پیشــنهادی نیــز توســط
نخسـتوزیر نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .پیشبینیهــای بخــش مــدل محــور و نیــز اهــداف صادراتــی وزارت
بازرگانــی از منظــر نظــری در (ضمیمــه  )Cآورده شــده اســت.
 .4.5شناسایی بخشهای اولویتدار

پــس از بررســی رونــد تقاضــای بینالمللــی ،از یــک ســو بخشهــای دارای اولویــت از ســوی دیگــر ،ظرفیــت و

قابلیتهــای بخشهــای مختلــف صادراتــی پاکســتان شناســایی شــدهاند .اصــول راهنمــا باهــدف ایجــاد بیشــترین
تالشهــا و مداخــات در بخشهایــی انجــام شــد کــه ظرفیــت فرصتهــای بیشــتر صادراتــی همــراه بــا بازدهــی
بیشــتر را دارنــد ،طراحــی شــد .همزمــان توجــه ویــژهای بــه ایجــاد همســویی ایــن فراینــد بــا اولویتهــای سیاســی

گســتردهتر دولــت در نســاجی ،کشــاورزی ،مهندســی ،خــودرو ،فــرآوری مــواد غذایــی ،داروســازی و خدمــات ایجــاد شــد.

وزارت بازرگانــی بخشهــای اولویـتدار زیــر را شناســایی کــرده اســت کــه بــه دو بخــش ســنتی و توســعهای تقســیم

شــدهاند:

شاهی ااتق اریان
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بخشهای سنتی

 1پوشاک و منسوجات 2چرم 3ابزار جراحی 4کاالهای ورزشی 5فرش 6برنج7 -لوازم غذاخوری (کارد و چنگال)

 TDAPموظــف بــه ارائــه یــک اســتراتژی جامــع بازاریابــی محصــوالت صادراتــی ظــرف ســه مــاه بــا تمرکــز بــر

بخشهــای اولویــتدار و مداخــات و همچنیــن توانمندســازهای داخلــی مطابــق بــا ماتریسهــای اقــدام اســت.
مأموریتهــای تجــاری پاکســتان در خــارج از کشــور نیــز واقعبینانــه و قابــل انجــام ،باهــدف تحرکبخشــی بــه بــازار

و برنامههــای تنوعبخشــی بــه محصــوالت خواهــد بــود.
 .4.6فرایند طراحی مدل

چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  ،2020-2025از طریــق یــک فراینــد مشــاوره و بازبینــی گســترده از جملــه

تمامــی ســهامداران چــه از بخــش خصوصــی و چــه دولتــی تدویــن شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،شــرکای توســعهیافته
بینالمللــی نیــز در مراحــل مختلــف فراینــد طراحــی مــدل ،دخیــل بودنــد .در ابتــدا ،از مراکــز مختلــف از جمله فدراســیون

اتاقهــای بازرگانــی و صنعــت پاکســتان ( ،)FPCCIاتاقهــای بازرگانــی و صنعــت ،انجمنهــای تجــاری ،مشــاغل

خصوصــی ،دانشــگاهها ،اتاقهــای فکــر ،تجــار ،وزارتخانههــا /بخشهــا ،دولتهــای محلــی و ســایر ســازمانهای
دولتــی خواســته شــد تــا پیشــنهادات خــود را ارائــه کننــد .جلســات گســتردهای بــا مراکــز عمــده صــادرات محــور در
مناطــق مختلــف کشــور از جملــه کراچــی ،پیشــاور ،حیدرآبــاد ،ســیالکوت ،فیصــل آبــاد ،ســوکور ،الهــور ،مولتــان ،کویتــه

و اســامآباد برگــزار شــد .عــاوه بــر ایــن ،یــک کنفرانــس بینالمللــی تحــت عنــوان تولیــد و تجــارت و ســمپوزیومی
بــا آژانسهــای امــاک خریــد خانــه ســازماندهی شــد .پیشــنهادهای کتبــی یــا شــفاهی ارائــه شــده توســط متنفــذان

در جلســات مشــورتی بــا حضــور متنفــذان بخــش عمومــی از جملــه وزارتخانههــا ،ادارات و اســتانهای مربوطــه
دولتهــا ،نهادهــای نظارتــی و ســازمانهای مجــری چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،مطــرح و نظــرات آنهــا

را جویـ�ا شـ�دند .ایـ�ن فراینـ�د گسـ�ترده بـ�ا هـ�دف تدویـ�ن یـ�ک سیاسـ�ت تجـ�اری جامـ�ع و مؤثـ�ر بـ�رای پنـ�ج سـ�ال آینـ�ده
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انجــام شــد.

در مرحلــه دوم ،یــک کارگــروه ویــژه در قالــب ابتــکار "ســاخت پاکســتان" ،میــان متنفــذان در بخشهــای مختلــف

تعامــل ایجــاد کــرد؛ طرحهــای جامــع و مؤثــری از ایــن تعامــل برآمــد کــه در نهایــت بهعنــوان بخشــی از ســند ایــن
سیاســت را تشــکیل داد.

وزارت بازرگانــی نظــرات ســایر وزارتخانههــا و ادارات در قبــال ایــن سیاســت را جویــا شــد تــا میــان نظــرات آنهــا

و ایــن سیاســت ،همســویی ایجــاد شــود .عــاوه بــر ایــن ،وزارت تجــارت و  TDAPبــه ترتیــب بــا متنفــذان بخــش

خصوصــی در مــورد مســائل پــس از کوویــد  19کــه جامعــه تجــاری بــا آن مواجــه اســت و همچنیــن شناســایی و ارائــه
راهــکار در جهــت تخفیــف اثــرات آنهــا ،همــکاری کــرده اســت.
 .4.7مکانیسم اجرا ،نظارت و ارزیابی

اجــرای ابتــکارات سیاســی بهمنظــور موفقیــت ســند چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  ،2020-2025حائــز

اهمیــت حیاتــی اســت .بهمنظــور نظــارت بــر اجــرای چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  ،2020-2025تصمیــم
بــه ایجــاد یــک نهــاد کارکــردی متقابــل تحــت عنــوان هیئــت توســعه صــادرات ملــی ) (NEDBگرفتــه شــد کــه
متشــکل اســت از:

- 1نخستوزیر پاکستان (رئیس)

- 2مشاور نخستوزیر /وزیر بازرگانی و سرمایهگذاری
- 3وزیر طراحی ،توسعه و ابتکارات ویژه
- 4وزیر صنایع و تولید

- 5وزیر دارایی و عواید

- 6وزیر نیرو /بخش نیرو

- 7وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی
- 8رئیس بانک مرکزی پاکستان

- 9دبیر بازرگانی /عضو /دبیر هیئتمدیره

- 10وزیر دارایی

- 11رئیس هیئت سرمایهگذاری
- 12رئیس هیئت فدرال عواید

- 13رئیس فدراسیون اتاق بازرگانی و صنعت پاکستان
- 14رئیس شورای تجارت پاکستان

- 15رئیس اتاق بازرگانی و صنعت سرمایهگذاران خارج از کشور

شاهی ااتق اریان
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وزارت بازرگانــی بــه عنــوان دبیرخانــه هیئــت توســعه ملــی صــادرات اقــدام خواهــد کــرد و حداقــل هــر دو مــاه یــک
بــار ،جلســات ایــن هیئــت بــه منظــور اطمینــان از اجــرای اقدامــات مختلــف در راســتای اهــداف ایــن سیاســت برگــزار

خواهــد شــد .ایــن هیئــت موظــف اســت تــا بــه تمامــی نهادهــا و ذینفعــان مربوطــه کــه وظیفــه ارتقــای ســرمایه گــذاری

خارجــی و داخلــی صــادرات محــور در کشــور را دارنــد ،بــا هــدف افزایــش رقابــت پذیــری صــادرات پاکســتان از طریــق
بهبــود مســتمر محیــط مناســب بــرای صــادرات و افزایــش توانمنــدی شــرکتها ،مشــاورههای اســتراتژیک ارائــه نمایــد.
ایــن ســازمان نــه تنهــا بــر همســویی ،پیشــرفت و اجــرای چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک و ابتــکارات سیاســتی

خــاص بخشــهای مختلــف ،نظــارت خواهــد داشــت ،بلکــه بــه عنــوان پلــت فــرم نظــارت و ارزیابــی بــرای سیاس ـتها
و ابتــکارات مختلــف دولــت در جهــت افزایــش صــادرات نیــز عمــل خواهــد کــرد.

عــاوه بــر مــوارد فــوق ،اعضــای زیــر نماینــده بخشهــای دولتــی مربوطــه خواهنــد بــود و در مــوارد دســتور کار
مربوطــه ،دعــوت خواهــد شــد:

الف :وزیر امور خارجه یا معاون وزیر امور خارجه

ب :وزیر امور اقتصادی یا دبیر وزارت امور اقتصادی

ج :دستیار ویژه نخستوزیر در امور نفت یا وزیر بخش نفت
د :وزیر امور دریایی یا دبیر وزارت امور دریایی

ه :رؤسای دولتهای محلی یا دبیران ارشد مربوطه
ط :هر وزیر یا وزارتخانه مرتبط دیگری

عالوه بر این ،نمایندگان بخش خصوصی نیز توسط وزارت بازرگانی به این گروه اضافه خواهند شد.

بــرای اطمینــان از انجــام موفقیتآمیــز ابتــکارات پیشــنهادی در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک- 2020

 2025و تــداوم آن ،یــک مکانیســم نظــارت و ارزیابــی ( )E&Mفعــال بــا تمرکــز بــر کارایــی ،اســتفاده از رویکــرد
مشــارکتی بــرای نظــارت بــر پیشــرفت ،اســتفاده از تکنیکهــای فنــی و تخصصــی دانشــگاهی ،انتشــار گســترده

اطالعــات و اســتفاده از منابــع متعــدد و جدیــد ایجــاد خواهــد شــد .در چارچــوب بررســی دورهای اهــداف ،نظرســنجیها
و گزارشهــای مربوطــه جم ـعآوری خواهــد شــد و تجزیهوتحلیــل شــده و در صــورت نیــاز ،مطالعاتــی بــرای ســنجش
پیشــرفت انجــام شــده در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک انجــام خواهــد شــد.
 .4.8منابع مالی برای حمایت از ابتکارات چارچوب سیاست تجاری استراتژیک

در ایــن طــرح تاکیــد ویــژه بــر اســتفاده از تمامــی روشهــای تأمیــن منابــع مالــی خواهــد بــود .بــر اســاس چارچــوب

سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،دولــت قصــد دارد تســهیالت تجــاری و ابتــکارات ترویجــی را در جهــت توســعه هدفمنــد
زیرســاختهای اقتصــادی بــرای اطمینــان از ســهولت انجــام کسـبوکار و افزایــش صــادرات ،ارائــه کنــد.

در ایــن راســتا ،صنــدوق توســعه صــادرات ( ،)EDFتســهیالتی را بهمنظــور تأمیــن مالــی بیشــتر پروژههــای در

حــال انجــام و پروژههایــی کــه بــرای آینــده در نظــر گرفتــه شــدهاند را ارائــه میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،منابــع مالــی
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موردنیــاز از طریــق بودجــه عمومــی ،برنامــه توســعه بخــش عمومــی ( ،)PSDPطرحهــای مالــی دولــت ،حمایــت مالــی
از آژانسهــای بینالمللــی کمککننــده و مؤسســات مالــی ،جــذب ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی و غیــره
تأمیــن میشــود.

همچنیــن مشــارکت عمومــی بخــش خصوصــی ( )PPPبــرای ایجــاد محیطــی مناســب بــرای جامعــه تجــاری

پاکســتان باهــدف ایجــاد یــک محیــط اقتصــادی پایــدار و تقویــت صــادرات ،مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .هزینــه
مالــی مداخــات اســتراتژیک در ضمیمــه  D-قــرار داده شــده اســت.

ضمیمه  :Dهزینههای تخمینی مالی سیاست تجاری پاکستان 2020-25
شماره

فعالکننده
اصلی

1

حوزههای عملیاتی

سال
1

سال سال
2

3

سال
4

سال 5

مجموع

افزایش بهره وری:

1

افزایش
رقابتپذیر

طرح ارتقاء فناوری؛ بهبود توسعه
منابع انسانی کارآفرین و کارایی
مدیریت؛ طرح توسعه محصول؛
حمایت از تست و گواهی استاندارد
بین المللی و غیره)
ارتقا کیفی محصوالت:
بهبود خدمات نهادهای صدور
گواهی شخص ثالث )(CB
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2
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ارزش جهانی

افزایش نفوذ در بازارهای
موجود ،تنوع بخشی به بازارهای
غیرسنتی ،تنوع بخشی در
بخشها ،حمایت از صادرات
مبتنی بر نوآوری و غیره)
برندسازی:
تقویت ابتکار ملی برندسازی؛
حمایت از بنگاه ها در ارتقا و
کسب برند و غیره
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0/59
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ایجاد واحدهای تسهیل تجارت
( )TFUsدر TDAP؛ تقویت
نهادی؛ بهبود زیرساخت ملی
کیفیت ()NQI؛ حمایت از سازمان
ملی استاندارد؛ حمایت از ایجاد
تسهیالت مشترک؛ توسعه رشد
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مــروری بــر عملکــرد تجــاری پاکســتان ،ارزیابــی سیاســتهای تجــاری قبلــی و بخشهــای گســترده ،مشــاوره بــا

ذینفعــان منجــر بــه شناســایی "توانمندســازهای مهــم حیاتــی" ( )CEشــد کــه در دســتیابی بــه اهــداف چارچــوب
سیاســت تجــاری اســتراتژیک کمــک میکنــد .مداخــات سیاســتی منــدرج در هــر  CEدر زیــر موردبحــث قــرار

میگیــرد .برنامــه اقــدام تفصیلــی ،وزارت یــا نهــاد مســئول را بــرای هــر یــک از اقدامــات ایــن سیاســت مشــخص

میکنــد و بــرای آنهــا جــدول زمانــی تعییــن میکنــد( .بــرای مداخــات سیاســتی (بــه پیوســت  Eبــرای ماتریــس
اقــدام مراجعــه کنیــد).

 . 5.1افزایش رقابتCE-1 :

کاهــش  18درصــدی ســهم پاکســتان از بــازار جهانــی طــی دهــه گذشــته ،بــه ایــن معنــی اســت کــه از میــزان رقابــت

صــادرات پاکســتان در بــازار جهانــی کاســته شــده اســت .بازیابــی ســهم بــازار جهانــی بــه طــور حیاتــی بــه احیــای
بخــش رقابــت صــادرات پاکســتان بســتگی دارد .وزارت بازرگانــی ،حوزههــای اقــدام و اقدامــات سیاســتی زیــر را بــرای
افزایــش رقابتپذیــری شناســایی کــرد:

 . 5.1.1کاهش هزینه انجام کسبوکار ()CE-1. a

بهمنظــور افزایــش رقابــت و بهــرهوری صادرکننــدگان ،بایــد هزینههــای مبادلــه از طریــق تــدارکات کارآمــد،
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رویههــای اداری یکپارچــه ،الزامــات اســنادی کمتــر و زمــان انتظــار کاالهــا در بندرهــا کاهــش یابــد تــا تــداوم انــرژی
رقابتــی منطق ـهای بــرای صنعــت صــادرات را تضمیــن کنــد.

عــاوه بــر ایــن ،بــا ارائــه مشــوقهای صادراتــی در بازههــای زمانــی محــدود همچــون طرحهــای بازپرداخــت

عــوارض ،فــروش ،بازپرداخــت مالیــات و تســهیالت کمهزینــه تأمیــن ســرمایه و غیــره بایــد از کاهــش هزینــه

هــای کســب و کار حمایــت کــرد .بهمنظــور کاهــش هزینههــای بلندمــدت بــرای صــادرات و بهحداقلرســاندن
ریس ـکهای موجــود در تجــارت بینالمللــی ،طرحهــای جدیــد قابــل دوام ،در خــط تســهیالت بازپرداخــت اقتصــادی
موقــت ( 1)TERFتوســط بخــش ویــژه شــوراها پــس از مشــورت بــا  SBPبــرای بهرهمنــدی از  ،LTFFپیشــنهاد

خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،نــرخ ارز مطلــوب ،صــادرات پاکســتان را افزایــش خواهــد داد .همچنیــن تالشهایــی
بــرای عملیاتــی کــردن اگزیــم بانــک 2در طــی دو مــاه بــا همــکاری بخــش مالــی و هماهنگــی نزدیــک بــرای ارائــه
تســهیالت یکمرحل ـهای بــرای صادرکننــدگان جهــت بهرهمنــدی از وام جامــع صادراتــی و خدمــات گارانتــی /بیمــه
انجــام خواه��د شــد .ایـ�ن تس�هـیالت ب��ه اسـ�تحکام ب��ازار و خل��ق ابت��کارات توسعــهای /تنوعبخ��ش کمــک خواهــد کــرد.
 .5.1.2منطقیسازی تعرفه ()CE-1. b

بدیهــی اســت کــه بهینهســازی تعرفههــای وارداتــی میتوانــد نقشــی حیاتــی در تخصیــص منابــع ،رفــع تعصبــات

ضــد صادراتــی ،حمایــت از صنعــت داخلــی ،بهبــود رقابتپذیــری ،جــذب و حمایــت از ســرمایهگذاریها و بهبــود تــراز

پرداختهــا بهعنــوان یــک منبــع درآمــد و توزیــع درآمــد از طریــق وضــع عــوارض واردات بیشــتر بــرای کاالهــای
لوکــس و کاهــش آن در تعرفــه مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای داشــته باشــد.

درگذشــته سیاســت تعرفـهای ،بهعنــوان ابــزار تولیــد درآمــد بهجــای ابــزار سیاســت تجــاری بــه کار گرفتــه شــده اســت

کــه الیههــای متعــددی از انحرافــات را در ســاختار صنعتــی صــادرات ایجــاد کــرده اســت .سیاســت تعرفــه بهعنــوان
یــک ابــزار سیاســت تجــاری میتوانــد بهعنــوان ابــزار الزم بــرای دگرگونــی ســاختاری و تغییــر در مزیتهــای نســبی

بــا تخصیــص مجــدد فعالیتهــای اقتصــادی بــکار رود کــه پیامدهــای عمیقــی بــرای زنجیــره ارزش منطقــهای و

جهانــی بــه همــراه مـیآورد.

بــه وزارت بازرگانــی مأموریــت داده شــده اســت تــا سیاســت تعرفــهای را بــا اهــداف اصلــی دســتیابی بــه رژیــم

تعرفــهای ســاده و شــفاف کــه نشــاندهنده اولویتهــای سیاســت تجــاری ،بهبــود رقابتپذیــری بخــش تولیــد از

طریــق ارائــه معافیــت گمرکــی بــه نهادههــای وارداتــی ،بهبــود تخصیــص منابــع ،افزایــش امــکان رشــد و افزایــش

اشــتغال ،تشــویق بــه تولیــد ارزشافــزوده و رفــع ناهنجاریهــا در ســاختار تعرفههــا را اجــرا کنــد .عــاوه بــر ایــن،

در قالــب سیاســت تعرفــه ،رفتــار ویــژهای بــا بخشهــای مشــخص شــده در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک
بهمنظــور ارتقــای صــادرات از کشــور در نظــر گرفتــه میشــود.

هیئــت سیاس ـتگذاری تعرفــه ،پیشتــر کار بــر روی اصالحــات تعرفههــا را آغــاز کــرده و تغییــرات عمــدهای را در
)1 the line of Temporary Economic Refinance Facility (TERF
2 Exim Bank
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ســاختار تعرفههــا در الیحــه مالــی فعلــی پیشــنهاد کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بهعنــوان یــک نقشــه راه بــرای فــاز

بعــدی ،ناهنجاریهایــی در ســاختار تعرفههــای فعلــی شناســایی میشــود و اصالحــات تعرف ـهای در صنایــع کلیــدی

تولیــدی ماننــد نســاجی ،قطعــات خــودرو ،آهــن و فــوالد ،پالســتیک ،مــواد شــیمیایی و دارویــی پیشــنهاد خواهــد شــد.
اصالحــات بــرای رقابتــی کــردن تولیــد آنهــا در ســطح بینالمللــی ،ارائــه نهادههــا بــه ایــن صنایــع بــا قیمتهــای
رقابتــی بینالمللــی و تضمیــن رقابتپذیــری ،حفاظــت از بخــش صنعتــی از طریــق ســاختار تعرف ـهای مناســب خواهــد

بــود .عــاوه بــر ایــن ،مطالعاتــی بــرای بخشهــای مختلــف انجــام خواهــد شــد تــا تأثیــر فراینــد منطقیســازی
تعرفههــا شناســایی شــود.

 .5.1.3افزایش بهرهوری ()CE-1. c

افزایــش بهــرهوری بــرای بهبــود رقابتپذیــری اقتصــاد ،حیاتــی اســت .ایــن امــر در درجــه اول ،بــه بنگاههایــی کــه

بــا ایجــاد محیطــی مناســب توســط سیاسـتهای دولــت حمایــت میشــوند ،بســتگی دارد .در ســطح شــرکتها ،بهبــود

بهــرهوری از طریــق پذیــرش فنــاوری ،فرهنــگ نــوآوری ،توســعه منابــع انســانی و کارایــی مدیریــت دولــت حاصــل
میشــود .دولــت از طریــق چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک و بــا حمایــت از آژانسهــای توســعه بینالمللــی،
بایــد برنامههایــی را بــرای گســترش فرهنــگ توســعه انجــام دهــد.
 .5.1.4افزایش کیفیت محصوالت ()CE-1. d

کیفیــت محصــوالت نقــش حیاتــی در افزایــش اعتمــاد بــه محصــوالت پاکســتانی در ســطح محلــی و همینطــور

در مرحلــه صــادرات ایفــا میکنــد .دولــت بــر بهبــود خدمــات کمهزینــه ســازمانهای صــدور گواهینامــه شــخص
ثالــث ( )CBدر بخــش دولتــی و خصوصــی تمرکــز خواهــد کــرد تــا امکانــات را بــرای صادرکننــدگان بــر اســاس نیــاز
خریــداران بینالمللــی را تســهیل کنــد.

 .5.2سرمایهگذاری مرتبط با تجارتCE-2 :

ســرمایهگذاری و تجــارت یــک رابطــه مهــم بــا یکدیگــر دارنــد .ســرمایهگذاری در تولیــد صادراتــی امــری ضــروری

اســت .رشــد اقتصــادی پاکســتان طــی  5ســال گذشــته ،عمدتـ ًا بــر محــور بــازار داخلــی بهجــای صــادرات هدایــت شــده

بــوده اســت .ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ( ،)FDIیکــی از ابزارهــای حیاتــی اســت کــه کشــورها بهمنظــور توســعه
زیربنــای صنعتــی ،ارتقــای زیرســاختها و گســترش نــوآوری و فــن آوری پیگیــری میکننــد .جریــان ســرمایهگذاری

مســتقیم خارجــی در دهههــای اخیــر افزایشیافتــه اســت .توســعه در لجســتیک تجــاری ،آزادســازی تجــارت از طریــق

ســازمان تجــارت جهانــی و موافقتنامههــای تجــاری منطقــهای و ظهــور زنجیرههــای ارزش جهانــی ،از عوامــل

حیاتــی بــرای ایــن تکامــل باقــی بــوده اســت .در نتیجــه ،سیاســتهای جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی،
تجــارت و ســرمایهگذاری بــه طــور فزاینــدهای درهمتنیــده شــده اســت.
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وزارت تجــارت بــا همــکاری هیئــت ســرمایهگذاری ( )BOIو ســرمایهگذاری اســتانی آژانسهــای ترویــج ،1چارچوبــی

بــرای ادغــام سیاســت تجــاری بــا سیاســت ســرمایهگذاری بــرای جــذب ســرمایهگذاری در تولیــد صــادرات محــور
چارچــوب بــر اســاس مــوارد زیــر خواهــد بــود:

اصول:

( )iدگرگونی ساختاری پایگاه تولید پاکستان؛

( )iiســرمایهگذاری میانمــدت و بلندمــدت پایــدار بــرای ارتقــاء فــن آوری ،تخصــص و افزایــش کارایــی بخشهــای
اولویتدار؛

( )iiiافزایش رقابتپذیری برای ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران برای تولید در پاکستان.

( )IVافزایش سهولت انجام کسبوکار با رفع تنگناها ،سادهسازی رویهها و بهبود کارایی سازمانی.
( )vاستفاده از اهرم دسترسی به بازار با مذاکره با شرکای تجاری دوجانبه و چندجانبه.

( )viاســتفاده از اهــرم بــازار داخلــی از طریــق حفاظــت محــدود بــه زمــان بــرای واردات رقابتــی ،جایگزینــی و در نهایــت

تولیــد صــادرات محور.

( )viiادغام در زنجیرههای ارزش جهانی از طریق بهبود رقابت و تسهیل تجارت.

( )viiiاســتفاده از  CPECبــرای یکپارچگــی منطقــهای ،ارتبــاط بــا بازارهــای جهانــی و دسترســی بــه بازارهــای

همســایه بهویــژه چیــن.

جــدول زمانــی یکســاله بــرای توســعه چارچــوب ســرمایهگذاری مرتبــط بــا تجــارت ارائــه میشــود .ضمنــ ًا بســته
مشــوق معافیــت مالیاتــی نیــز در مراحــل پایانــی تدویــن و نــگارش هســت.
 .5.3ادغام در زنجیرههای ارزش جهانیCE-3 :

در اقتصــاد جهانــی امــروز ،الگوهــای تولیــد بــه طــور فزاینــدهای بهصــورت عمــودی در سراســر مرزهــای ملــی

تکهتکــه شــدهاند کــه بــه نوبــه خــود ســاختار تولیــد و تجــارت جهانــی در سراســر جهــان را حــول زنجیرههــای ارزش

( )GVCsبازســازی کــرده اســت.

اجــرای رشــته اصلــی ابتــکارات پیشــنهاد شــده در بخشهــای قبلــی ،یعنــی افزایــش رقابتپذیــری و

ســرمایهگذاریهای مرتبــط بــا تجــارت ،زمین ـهای را بــرای شــرکتها فراهــم میکنــد تــا بتواننــد خــود را در زنجیــره
ارزش جهانــی ادغــام کننــد .وزارت تجــارت بــه شــرکتهایی کــه فرایندهــای خــود را ارتقــا دادهانــد ،کمــک میکنــد
تــا بــه زنجیــره ارزش جهانــی ملحــق شــوند کــه حوزههــای کانونــی زیــر را دنبــال میکنــد:
 .5.3.1دسترسی به بازار پیشرفته ()CE-3. a

دسترســی بــه بــازار یــک عامــل مهــم تعیینکننــده رقابتپذیــری محصــوالت و خدمــات یــک کشــور اســت.

وزارت بازرگانــی بــر اســتفاده بهینــه از شــرایط فعلــی منطقـهای و ترتیبــات تجــاری دوجانبــه از طریــق بررســی دقیــق و
1 promotion agencies
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مذاکــره تمرکــز خواهــد کــرد .ترتیبــات تجــاری جدیــد بــا نهایــت دقــت بــرای حفاظــت از صنعــت محلــی و تمرکــز بــر

دسترســی بــه بــازار بــرای کاالهــای بــا ارزش افــزوده و نــه صرف ـ ًا کاالهــا پیگیــری خواهــد شــد .بــرای بهینهســازی
اســتفاده از دسترســی پیشــرفته بــه بــازار تحــت موافقتنامههــای تجــارت آزاد ( ،)FTAقراردادهــای تجــاری ترجیحــی

( ،)PTAsسیســتم ترجیحــات تعمیمیافتــه ( )GSPپــاس 1و پــس از برگزیــت ،یــک اســتراتژی ارتباطــی بــازاری بــرای

انتشــار اطالعــات در مــورد فرصتهــا اجــرا خواهــد شــد .اســتراتژی ارتباطــات شــامل ســمینارها و تبلیغــات منظــم از

طریــق رســانههای الکترونیکــی ،دیجیتــال و چاپــی خواهــد بــود.

از زمــان اعطــای امتیــاز  GSP Plusتوســط اتحادیــه اروپــا بــه پاکســتان در ســال  ،2014تجــارت اتحادیــه اروپــا و

پاکســتان بهبودیافتــه اســت .بــه طــور مشــخص حجــم کل تجــارت در ســال  11.961 ،2013-2014میلیــارد دالر بــود

کــه بهتدریــج افزایــش یافــت و در ســال  2018-2019بــه  14.506میلیــارد دالر رســید و مــازاد تجــاری آن 1.814

میلیــارد دالر بــود .امتیــازات فعلــی تحــت ترتیبــات  GSP Plusتــا دســامبر  2023ادامــه خواهــد داشــت و در قالــب یــک
رژیــم جدیــد پــس از ژانویــه  2024نیــز دنبــال خواهــد شــد .بــا انجــام ســه بررســی موفــق توســط اتحادیــه اروپــا در

مــورد اجــرای تعهــدات اجرایــی تحــت ترتیبــات  GSP Plusتوســط پاکســتان و توجــه ســریع رهبــران سیاســی اتحادیــه

اروپــا ،امتیــازات مشــابه بهاحتمــال زیــاد پــس از دســامبر  2023ادامــه خواهــد یافــت.

در ایــن راســتا ،پاکســتان تمــام تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا مقامــات اتحادیــه اروپــا را بــرای تأمیــن

مزایــای اعطــا شــده تحــت پوشــش "رژیــم تجــارت جانشــین" 2مجــاب نمایــد .بریتانیــا یکــی از مهمتریــن شــرکای

تجــاری و ســرمایهگذار مهــم پاکســتان اســت .ایــن کشــور ســومین مقصــد بــزرگ کاالهــای صادراتــی پاکســتان در

جهــان و بزرگتریــن مقصــد در اروپــا اســت .کل تجــارت دوجانبــه بیــن دو کشــور در ســال  2019بــه بیــش از 2.7
میلیــارد دالر رســید کــه  1.7میلیــارد دالر صــادرات از پاکســتان بــه انگلیــس بــوده اســت.

از ژانویــه  ،2021بریتانیــا دیگــر بخشــی از گمــرک اتحادیــه اروپــا نیســت .سیاس ـتهای مالــی ،پولــی و تجــاری و

بهویــژه تعرفــه هــای خــود را اجــرا خواهــد کــرد .بهعنــوان بخشــی از تعهــدات همگرایــی اقتصــادی و برنامــه توســعه

گســتردهتر ،انگلســتان اعــام کــرده اســت کــه طرحهــای ترجیحــی تجــاری خــود را بــرای کشــورهای درحالتوســعه

و کمتــر درحالتوســعه راهانــدازی میکنــد.

 .5.3.2تنوع صادرات ()CE-3. b

تنــوع صــادرات از نظــر بنگاههــا ،محصــوالت و بازارهــا همبســتگی مثبتــی بــا رشــد صــادرات دارد .اتــکای شــدید

بــه چنــد کاالی اولیــه در ســبد صادراتــی و اتــکا بــه بــازار کشــورهای محــدود ،صــادرات کشــور را بهشــدت در برابــر

شــوکهای خارجــی آســیبپذیر میکنــد.

صــادرات پاکســتان بــر محصــوالت معــدودی متمرکــز اســت کــه توســط چنــد شــرکت بــه بازارهــای معــدودی صــادر

 +GSP 1مکانیســمی تشــویقی اســت کــه از ســوی اتحادیــه اروپــا در راســتای حمایــت از توســعه پایــدار و حکمرانــی خــوب در کشــورهای در حــال توســعه تعریــف
شــده است.
2 - the successor trade regime
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میشــود .بخــش منســوجات ،حــدود  61درصــد از کل صــادرات کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ســهم غیــر
منســوجات در صــادرات کمتــر از  40درصــد اســت.

تمرکــز محصــوالت در همــان بخــش نیــز بیشــتر بــه ســمت ارزشافــزوده پاییــن تمایــل دارد .مداخــات سیاســتی

وزارت بازرگانــی بــا افزایــش ســهم صــادرات در محصــوالت بــا محتــوای تکنولوژیکــی متوســط بــه بــاال انجــام

خواهــد شــد .در ایــن راســتا اقدامــات بــر تنــوع بخشــی بــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی همچــون انبــه ،کینــوا
و خرمــا و محصــوالت غیرکشــاورزی ،نمــک ،شیشــه ،موتورســیکلت ،ســهچرخ ،لوازمخانگــی ،جواهــرات و الســتیک
متمرکزخواهــد شــد .ادغــام صنعــت بــا مراکــز علمــی ،بهطوریکــه بخشهــای صنعتــی بتواننــد دانــش فنــی خــود
را گســترش داده و ارتقــا دهنــد .ایــن امــر بــه تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال کمــک میکنــد تــا صنعــت

مربوطــه رشــد یابــد کــه صــادرات ارزشافــزوده حاصــل از آنهــا در ســطح بینالمللــی رقابتیتــر اســت .تجــارت

دوســتدار محیطزیســت ،هزینههــای نــوآوری و تحقیــق و توســعه ) ، (R&Dســرمایه انســانی و ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی  FDIمیتوانــد بــه توســعه خوشــههای بخشــی 1کمــک کنــد.

وســعت ســبد محصــوالت صادراتــی بایــد بــا راهبردهــای پیشــنهادی دیگــری ماننــد منطقیســازی و آزادســازی رژیــم

تعرفــهای همــراه بــا حــذف معافیتهــای عــوارض و امتیــازات بهاســتثنای  FTA/ PTAو درنظرگیــری صــادرات و

مناطــق اقتصــادی و لغــو مقــررات پیچیــده تجــارت ،مدنظــر قــرار گیــرد .عــاوه بــر ایــن ،قانــون نشــانههای جغرافیایــی

22020کــه توســط دولــت فــدرال تصویــب شــده اســت .بــر اســاس ایــن قانــون ،دولــت بــا همــکاری ذینفعــان،
محصــوالت مختلــف را از طریــق ســازمان مالکیــت معنــوی ( )IPOپاکســتان بــرای ثبــت عالئــم  G.Iشناســایی خواهــد

کــرد.

تنوعبخشــی بــه بــازار از طریــق کاهــش وابســتگی بــه تعــداد محــدودی از مقاصــد جغرافیایــی ،بــرای گســترش

فرصتهــای صــادرات و بهبــود ارتبــاط بــا نهادههــای داخلــی و خدمــات ،ضــروری اســت .بســته صادراتــی پاکســتان
از نظــر جغرافیایــی متمرکــز اســت ،بخــش عمــدهای از ســبد صادراتــی بــه مقصــد کشــورهای صنعتــی ،آن را در برابــر

شــوکهای نامطلــوب در ایــن کشــورها آســیبپذیر میکنــد .شــیوع کوویــد  19در نیمــه دوم ســال مالــی -2020

 ،2019تــا حــد زیــادی بــه مقاصــد اصلــی صــادرات پاکســتان ضربــه زد و در نتیجــه صــادرات را بهشــدت کاهــش داد.

بازارهــای صادراتــی پاکســتان را مــی تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد .وزارت بازرگانــی ایــن بازارهــا را براســاس زمینــه

هــای افزایــش صــادرات و تنیــده شــدن پاکســتان در زنجیــره هــای جهانــی ارزش اولویــت بنــدی خواهــد کــرد.

 )1بازارهــای فعلــی /ســنتی کــه صــادرات پاکســتان کــه از گذشــته در آن جایگاهــی کســب کــرده اســت،
بهعنوانمثــال ایــاالت متحــده آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا ،انگلســتان ،چیــن و خاورمیانــه .اســتراتژی در بازارهــای ســنتی،

تــداوم و افزایــش ســهام فعلــی بــازار پاکســتان اســت.

 )2بازارهــای بالقــوه /غیرســنتی کــه حضــور پاکســتان در آنهــا بــه میــزان قابلتوجهــی کمتــر اســت.
1 -the sectoral clusters
2 - Geographical Indications Act
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بهعنوانمثــال آســیای جنوبــی ،آســیای مرکــزی ،آفریقــا ،آمریــکای جنوبــی ،روســیه و آســیای جنــوب شــرقی.

اســتراتژی نفــوذ ،توســط وزارت بازرگانــی و  TDAPبــا همراهــی مأموریتهــای تجــاری ،بــرای ایــن نــوع بازارهــا

بایــد دنبــال شــود .برنامههــای نفــوذ در بــازار کــه شــامل نمایشــگاههای تجــاری ،هماهنگــی تجــاری و برنامههــای
مأموریــت تجــاری بایــد تقویــت شــوند.

ابتــکار نــگاه بــه آفریقــا قبـ ً
ا توســط وزارت بازرگانــی بــا موفقیــت اجــرا شــده اســت ماهیــت مشــابهی از برنامههــای

اســتراتژیک بــرای ســایر مناطــق /کشــورها تدویــن خواهــد شــد .در قالــب نــگاه بــه آفریقــا ،سیاســت وزارت بازرگانــی

1

ابتکاراتــی بــرای تقویــت تجــارت و تعامــل بــا آفریقــا اتخــاذ خواهــد شــد.

اولیــن کنفرانــس توســعه تجــارت پاکســتان و آفریقــا در نایروبــی در 30ام و 31ام ژانویــه  2020بــا موفقیــت برگــزار

شــد .کنفرانسهــای توســعه تجــارت پاکســتان و آفریقــا نیــز در نیجریــه و مصــر برگــزار خواهــد داشــت .همچنیــن

ســمپوزیوم ویــژهای بهمنظــور شناســایی اقدامــات غیرتعرفــهای ( )NTMو رفــع آنهــا در راســتای افزایــش ســهم
صــادرات متوســط بــه بــاالی محصــوالت محتــوای فناورانــه ،تشــکیل شــود .شــوراهای خــاص بخــش ( )SSCsبایــد

خطــوط تعرفــه خاصــی را شناســایی کننــد و همــراه بــا بازارهــای مقصــد و توصیههایــی بــرای مداخــات ارائــه نمایــد.
 .5.3.3صادرات مبتنی بر نوآوری ()CE-3. c

نــوآوری یکــی از محرکهــای اصلــی توســعه صنعتــی و رقابتپذیــری اقتصــادی اســت .رشــد پایــدار صــادرات

تــا حــد زیــادی بــر اســاس تحقیــق و توســعه فنــاوری پیشــرفته کشــور بســتگی دارد .ورود دانــش کارآمــد در اقتصــاد
بــرای نــوآوری و خالقیــت ضــروری اســت .نــوآوری ،تجــارت ،ســرمایهگذاری و سیاســتهای صنعتــی کشــورها در

حــال درهمتنیــده شــدن اســت .انتقــال پاکســتان از اقتصــاد عامــل محــور 2بــه بهــرهوری محــور 3و متعاقبـ ًا بــه اقتصــاد
مبتنــی بــر نــوآوری ،بــه مشــارکت بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی قــوی نیــاز دارد .گــذار بــه ســرمایهگذاری و
نــوآوری در اقدامــات بخــش عمومــی ،بــه فراهمکــردن محیــط تجــاری بســتگی دارد.

در بخــش دولتــی ،اقداماتــی از جملــه ســرمایهگذاری در نــوآوری ،ایجــاد انگیــزه بــرای نــوآوری ،تجدیدنظــر در

ترتیبــات نظارتــی (گمــرک ،مالیــات و قانــون شــرکت) ،ترویــج ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ،ســرمایهگذاری
مشــترک گســترده و حمایــت از مالکیــت معنــوی و غیــره ،و اقدامــات در بخــش خصوصــی شــامل ســرمایهگذاری در

خالقیــت ،تحقیــق و توســعه ،ثبــت اختراعــات جدیــد و طرحهــا قابــل انجــام اســت .در ایــن زمینــه بهعنــوان یــک
طــرح آزمایشــی ،وزارت بازرگانــی بــا همــکاری دانشــگاهیان و تولیدکننــدگان نســاجی ،اســتراتژیای را بــرای معرفــی
نســل چهــارم انقــاب صنعتــی منســوجات در منطقــه تدویــن خواهنــد کــرد.

همــکاری در ســایر ابتــکارات دولتــی ماننــد "پاکســتان دیجیتــال" در دســت بررســی اســت؛ ایجــاد مناطــق فنــاوری

در شــهرهای بــزرگ و «شــهر دانــش اســامآباد» بــرای ارتقــای اقتصــاد دانشبنیــان و محصــوالت و خدمــات بــا
1- Under Look Africa Policy of MoC
2 -factor-driven economy
3 -efficiency-driven
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هدایــت وزارت بازرگانــی بــا همــکاری وزارت علــوم و فنــاوری بــرای موفقیــت ابتــکارات علمــی و نــوآوری در قالــب
 CPECدر جریــان اســت.

 .5.3.4برندسازی ()CE-3. d

اهمیــت برندســازی در ســطح جهانــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .در یــک بــازار رقابتــی جهانــی ،ســرمایهگذاری

در داراییهــای نامشــهود اغلــب بیــش از ســرمایهگذاری در داراییهــای فیزیکــی اســت .ایــن ناملموسهــا بــه منبــع
اصلــی خلــق ارزش و ثــروت تبدیــل شــدهاند.

در ســطح ملــی« ،برندینــگ» وســیلهای بــرای ایجــاد و حفــظ مزیــت اســتراتژیک بــا هــدف رشــد اقتصــادی یــک

کشــور اســت .یــک برنــد ملــی مثبــت و قدرتمنــد ،منجــر بــه ایجــاد مزیــت رقابتــی مهمــی میشــود .ایــن در حالــی
اســت کــه در مــورد پاکســتان ،اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه درک بــازار جهانــی از پاکســتان بــا واقعیــت تطابــق

نــدارد لــذا ایجــاد تصویــر یــک برنــد ملــی مثبــت و قــوی بــه منظــور ایجــاد آگاهــی جهانــی در مــورد ایــن کشــور،

ترویــج گردشــگری ،افزایــش تجــارت و جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بســیار مهــم اســت .در همیــن راســتا ،وزارت
بازرگانــی اقــدام بــه راهانــدازی برندســازی ملــی کــرده اســت .طرحــی بــا عنــوان "پاکســتان در حــال ظهــور" کــه

مســتلزم برجســتهکردن و بــه نمایــش گذاشــتن تعــداد زیــادی از نقــاط قــوت پاکســتان ،مــردم آن ،زیبایــی طبیعــی،
محصــوالت و رژیــم ســرمایهگذاری لیبــرال و متنــوع پاکســتان اســت .وزارت بازرگانــی در تــاش خــود بــرای تســهیل

ادغــام صادرکننــدگان در زنجیــره ارزش جهانــی ،بــر حمایــت از شــرکتها در توســعه و کســب برنــد ،تمرکــز ویــژهای

خواهــد داشــت .در عیــن حــال ،اســتراتژی برندســازی پاکســتان در وزارت بازرگانــی بــا جدیــت پیگیــری خواهــد شــد.
 .5.4اکوسیستم صادراتCE-4 :

در اکوسیســتم تجــاری ،بازیگــران مختلــف در نقشهــای خــاص بهعنــوان کارآفریــن ،مؤسســات حامــی تجــارت یــا

تســهیلکنندگان تجــارت ،پذیرفتــه انــد کــه بهتریــن فعالیتهــای تجــاری حــود را در یــک محیــط سیاســی بزرگتــر و
بینالمللــی میتواننــد انجــام دهنــد.

ایجــاد همگرایــی میــان بازیگــران ،کلیــد کســب امتیــازات مطلــوب اســت .اکوسیســتم تجــاری ،یکــی از مهمتریــن

عوامــل تعیینکننــده رقابتپذیــری صــادرات و ادغــام پاکســتان در GVCهــا هســت .رویههــا و مســتندات بســیار

پیچیــده ،ناکارآمــد و عــدم شــفافیت دســتگاههای مــرزی و نبــود زیرســاختهای کافــی ,موجــب افزایــش هزینههــای

تجــاری و ایجــاد تأخیــر در تجــارت میشــوند .در یــک بــازار بینالمللــی کــه بــا رقابــت شــدید مشــخص شــده اســت،

جابجایــی کارآمــد ،ســریع و مطمئــن کاال بــا بــازده زمانــی مشــخص ،بــه یــک شــاخص کلیــدی رقابتپذیــری تبدیــل
شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،کشــورهایی کــه از فضــای تجــاری مســاعدتری در قالــب تشــریفات ،رویههــا و تبــادل

اطالعــات مربوطــه برخــوردار هســتند ،در موقعیــت بهتــری بــرای بهرهگیــری از فرصتهــای جدیــد بــرای پیشــرفت
و ایجــاد شــغل قــرار دارنــد.
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دســتیابی بــه اهــداف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــه طــور اساســی بــه بهبــود همافزایــی در اکوسیســتم

صــادرات و همســویی محیــط سیاســت کلــی وزارت بازرگانــی بــا چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بســتگی دارد؛
بنابرایــن وزارت بازرگانــی مداخــات زیــر را پیشــنهاد میکنــد:
 .5.4.1تسهیل تجارت ()CE-4. a

بــرای بهبــود صــادرات ،تســهیل تجــارت در قالــب بهبــود امکانــات مــرزی ،عملیــات یــک پنجــرهای و کاهــش

زمــان ترانزیــت بــرای کشــورهای درحالتوســعه حیاتــی اســت .وزارت بازرگانــی در اجــرای موافقتنامــه تســهیل

تجــارت ( )TFAبــا ادارات مربوطــه در جهــت ایجــاد پــروژه پنجــره واحــد ملــی ( )NSWو عملیاتیســازی قراردادهــای

ترانزیــت منطق ـهای /بینالمللــی همــکاری خواهــد کــرد .کمیتــه تســهیل تجــارت و حملونقــل ملــی ( )NTTFCبــا
یــک دبیرخانــه زیرمجموعــه  WTOبــر اســاس مــاده  23.2موافقتنامــه تســهیل تجــارت ( )TFAفعــال خواهــد بــود

کــه مشــارکت بخــش خصوصــی در تمامــی ابتــکارات سیاســت تســهیل تجــارت و حملونقــل از جملــه اجــرای مؤثــر
موافقتنامــه تســهیل تجــارت  WTOرا تضمیــن میکنــد.

وزارت بازرگانــی همچنیــن کار ایجــاد و عملیاتــی کــردن پورتــال ملــی تســهیل تجــارت را آغــاز خواهــد کــرد .ایــن

پلتفــرم آنالیــن شــرح سیســتماتیک واردات و صــادرات را ارائــه میدهــد .ایــن اقــدام ،بــا تمرکــز بــر ابزارهــای فنــاوری

اطالعــات ،هزینههــای عملیاتــی مربــوط بــه صــادرات و واردات را کاهــش میدهــد.

عــاوه بــر ایــن ،واحدهــای تســهیل تجــارت ( )TFUsدر  TDAPباهــدف ایجــاد نقشــه مراحــل ،مــدارک و رویههــای

موردنیــاز بــرای واردات و صــادرات کاال از پاکســتان و انتشــار اطالعــات بــه جامعــه تجــاری راه انــدازی خواهــد شــد و
وزارت بازرگانــی نیــز بهصــورت دورهای عملکــرد آنــان را بررســی خواهــد کــرد.
 .5.4.2توسعه زیرساختهای اقتصادی ()CE-4. b

زیرســاختهای اقتصــادی تأثیــر زیــادی بــر صــادرات دارد ،بنابرایــن در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــر

توســعه زیرســاختها بــرای تســهیل صــادرات محصــوالت تولیــدی ،تمرکــز ویــژهای شــده اســت .بهصــورت تجربــی
ثابــت شــده اســت کــه بهبــود زیرســاختهای اقتصــادی ماننــد دسترســی آســان بــه زیرســاختهای بــرق ،ریلــی،

جــادهای ،فرودگاهــی و بهویــژه ایجــاد مناطــق ویــژه ،دســتاوردهای بزرگــی را از نظــر صــادرات بــه همــراه دارد.

زیرســاختهای باکیفیــت بهعنــوان عنصــر اساســی بهــرهوری و رشــد اقتصــادی شــناخته میشــود و افزایــش

ســرمایهگذاریها و بهبــود زیرســاختها باعــث کاهــش قابلتوجــه هزینههــای تولیــد و مبادلــه و در نتیجــه افزایــش
رقابتپذیــری پاکســتان و گســترش دسترســی بــه بازارهــای خارجــی میشــود.
 .5.4.3حملونقل ()CE-4. c

باتوجهبــه موقعیــت جغرافیایــی پاکســتان ،مزیــت طبیعــی و پتانســیل زیــادی بــرای پاکســتان وجــود دارد تــا ایــن

کشــور بهعنــوان بخشــی از صنعــت حملونقــل در ســطح بینالمللــی شــکوفا شــود .بهرهگیــری از حداکثــر تــوان
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بنــادر دریایــی پاکســتان و مدرنســازی فرایندهــای بارگیــری و تخلیــه بــار ،چش ـماندازهای زیــادی بــرای کشــور بــه

وجــود مـیآورد .کمربنــد ســاحلی پاکســتان در یکــی از شــلوغترین مســیرهای دریایــی بیــن آســیای شــرقی و آفریقــا از
لحــاظ زمــان انتقــال قــرار گرفتــه اســت امــا محدودیتهــای زیرســاختی و تعــداد بســیار محــدود خطــوط کشــتیرانی بــا

تجهیــزات کافــی وجــود دارد .دولــت قصــد دارد تــا بــا همــکاری بانکــداران دولتــی و خصوصــی ،بــر روی بنــدر گــوادر

تمرکــز الزم را مبــذول دارد و آن را بــا ماشــینآالت مــدرن و تجهیــزات مرتبــط بــرای حملونقــل محمولــه بــه طــور
مؤثــر تجهیــز کنــد و آن را بهعنــوان یــک بنــدر حملونقــل بینالمللــی بــا مزایــای متعــدد تبدیــل کنــد.

تســهیل حملونقــل و صنعــت لجســتیک پاکســتان ،میتوانــد منجــر بــه ایجــاد یــک پیونــد میــان اقتصــاد راکــد

پاکســتان بــا شــرکای راه دور ماننــد روســیه ،چیــن ،جمهوریهــای آســیای مرکــزی ،خاورمیانــه و اروپــا شــود و تجــارت
ایــن کشــور بــا همســایگان احتمــا ًال بــه میــزان قابلتوجهــی افزایــش خواهنــد یافــت.
 .5.4.4توسعه کریدور اقتصادی ()CE-4. d

دولــت متعهــد اســت تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه  CPECبهعنــوان یــک تغییردهنــده بــازی بــرای پاکســتان از

طریــق تبدیــل ایــن کشــور بــه یــک کریــدور اقتصــادی واقعــی بــر خــاف یــک پــروژه زیربنایــی صــرف عمــل کنــد اما
 CPECتنهــا کریــدور اقتصــادی بــرای پاکســتان نیســت کــه میتوانــد بــه ایجــاد تجــارت و رشــد کمــک کنــد .عــاوه

بــر ایــن ،پاکســتان در برنامــه همــکاری اقتصــادی منطق ـهای آســیای مرکــزی ( )CARECمشــارکت فعــال دارد کــه
یــک مشــارکت منطقـهای متشــکل از  11کشــور اســت کــه حملونقــل ،تســهیل تجــارت ،انــرژی ،سیاســت تجــاری و

ارتباطــات مــردم بــه مــردم ایــن کشــورها را پوشــش میدهــد .هــر دو پــروژه  CARECو  CPECبنیــان مســتحکمی

بــرای توســعه کریــدور اقتصــادی پاکســتان فراهــم میســازد زیــرا ارتباطــات اقتصــادی منطق ـهای و بینالمللــی کــه

بــرای رشــد اقتصــادی ایــن کشــور بســیار موردنیــاز اســت کــه میتوانــد رشــد اقتصــادی بــرای ایجــاد شــغل را تســریع
کنــد .در ایــن راســتا موافقتنامــه تجــارت ترانزیتــی افغانســتان  -پاکســتان ( )APTTAمــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و
مذاکــرات در مــورد موافقتنامــه تجــارت ترانزیتــی ازبکســتان و پاکســتان ( )UPTTAآغــاز شــده اســت.

وزارت بازرگانــی در حــال پیگیــری طرحهــای توســعه کریــدور اقتصــادی ،دســتیابی بــه ارزشافــزوده بــاال در

طــول زمــان ،فراهمکــردن دسترســی تولیدکننــدگان بــه رقابــت کمهزینــه بــرای عرضــه کاالهــای خــود در منطقــه،
تشــویق کس ـبوکارها بــه منظــور ارتقــا تواناییهــا و مهارتهــای خــود و همچنیــن بــر تخصصــی ســازی در تولیــد
محصوالت پیچیدهتر و بهرهگیری مداوم از طرحهای  CPECو  CARECتمرکز کرده است.
 .5.4.5تقویت نهادی ()CE-4. e

وزارت بازرگانــی مداخــات سیاســتی در مؤسســات را باهــدف تقویــت نهادهــا بهمنظــور تســهیل تجــارت و حمایــت

از اســتراتژی افزایــش صــادرات دولــت پاکســتان ارائــه خواهــد کــرد:
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الف) تجدید ساختار وزارت بازرگانی

در یــک محیــط بســیار رقابتــی تجــارت بینالمللــی ،وزارت بازرگانــی و ســازمانهای وابســته بــه آن بــرای ارائــه
خدمــات مؤثــر ،حرف ـهای ،تخصصــی ،ســریع و فعــال ،تحتفشــار قــرار میگیرنــد .ناهنجاریهــای اداری مانــع توســعه
و اســتقرار نیــروی انســانی متخصــص در وزارتخانــه میشــود از ایــن رو تجدیــد ســاختار وزارت بازرگانــی ،بهســرعت

ضــرورت دارد .در ایــن راســتا بــا بهرهگیــری از افــراد کارکشــته و متخصــص ،اقدامــات تکنیکــی موردنیــاز در ایــن
زمینــه انجــام خواهــد شــد.

ب) افزایش نقش تجار و سرمایهگذاران در خارج از کشور

دفاتــر بازرگانــی خــارج از کشــور از مراکــز مهــم وزارت بازرگانــی و توســعه تجــارت اســت کــه مرجــع اصلــی ترویــج و

تســهیل گســترش تجــارت و بهویــژه صــادرات پاکســتان اســت و مکانیــزم نظــارت و ارزیابــی را در قالــب شــاخصهای
اجرایــی کلیــدی ( )KPIsو اهــداف تخصصــی بــرای تجــار و ســرمایهگذاران ( )TIOsرا تدویــن خواهــد کــرد.

ج) ایجاد پورتال /داشبورد تجارت

یکــی از مشــکالت اساســی کــه صادرکننــدگان ،واردکننــدگان و ســرمایهگذاران بــا آن مواجــه هســتند ،عــدم وجــود

شــفافیت ،اطالعــات ســازماندهی شــده و یکپارچــه در مــورد رویههــای تجــارت ،سیاســتها ،روندهــا و فرصتهــا
اســت .بــرای پوشــش قــراردادن ایــن موضــوع ،وزارت بازرگانــی بــا پشــتیبانی  TDAPو ســایر آژانسهــای مربوطــه،
یــک پورتــال (وبســایت) تجــارت دیجیتالــی بــا تعریــف مناســب و تعریفشــده بــرای کاربــر راهانــدازی خواهــد کــرد

کــه دادههــای جامــع ،بـهروز و مناســب را در اختیــار فعــاالن تجــاری قــرار دهــد.
د)  PITADبهعنوان مرکز منطقهای آموزش و تحقیقات

مؤسســه تجــارت و توســعه پاکســتان ( ،)PITADبــازوی تحقیقاتــی وزارت بازرگانــی پاکســتان اســت ،امــا بــه

دلیــل کمبــود ظرفیتهــا ،ایــن نهــاد نتوانســت بــه وزارت بازرگانــی در تدویــن سیاس ـتها و اســتراتژیهای مذاکــره
توافقنامههــای تجــاری در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2025- 2020خدمــات الزم را ارائــه نمایــد،
اقدامــات زیــر بایــد صــورت بگیــرد تــا  PITADرا بهعنــوان بــازوی آموزشــی و تحقیقاتــی وزارت بازرگانــی بــه نهــادی

پویــا و کارآمــد تبدیــل کنــد:

الف :ایجاد بستر تحقیقاتی با نیروی انسانی ماهر و فراهم ساختن فضای نرمافزاری تحلیل تجارت.
ب :سازماندهی فعالیتهای آموزشی منطقهای برای شرکتکنندگان و نمایندگان خارجی.
ج :توسعه ماژولهای آموزشی برای کارآفرینان و SMEها در مقیاسهای تجاری.

د :راهانــدازی و نگهــداری یــک کتابخانــه دیجیتــال کــه بهعنــوان مخــزن اســناد عمــل خواهــد کــرد از جملــه:
توافقنامههــا ،تحقیــق و تحلیــل پیشــینه.

ه .آمــوزش تجــاری در ســطح معتبــر بینالمللــی بــه ســازمان هــا و ادارات دولتــی فــدرال و اســتانی و ســایر برنامههــای

توســعهیافته مشــترک بــرای افزایــش مهــارت بخــش دولتــی و خصوصــی.
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ک :باتوجهبــه محدودیتهــای همــه گیــری کوویــد  PITAD ،19سیســتم آمــوزش آنالیــن خــود را توســعه خواهــد

داد.

ه) عملیاتی شدن قانون حل اختالف تجاری

ســازمان حــل اختــاف تجــاری در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2015- 2012بهمنظــور ارائــه چارچــوب

حلوفصــل اختالفــات تجــاری بــه صادرکننــدگان و واردکننــدگان تشــکیل شــده اســت .در ایــن راســتا پیشنویــس
قانــون ســازماندهی اختــاف تجــاری تکمیــل شــده اســت .در قالــب سیاس ـتهای فعلــی ،قانــون تشــکیل ســازمان

حــل و فصــل اختالفــات تجــاری ) (1TDROابــاغ خواهــد شــد و ظرفیــت ســازمانی بــرای اجــرای قانــون و قوانیــن
ذیــل آن توســعه خواهــد یافــت .عملیاتــی شــدن  TDROبــه حلوفصــل ســریع اختالفــات تجــاری و افزایــش اعتمــاد
تجــار خارجــی و پرکــردن شــکاف اعتمــاد بــا همتایــان پاکســتانی آنهــا کمــک خواهــد کــرد تــا محیطــی مناســب بــرای
کسـبوکار در کشــور فراهــم شــود.

و) ایجاد شوراهای بخشی خاص

بهمنظــور جلــب مشــارکت بانکــداران خصوصــی در تــاش بــرای افزایــش صــادرات پاکســتان ،تصمیــم بــه ایجــاد

و تقویــت شــوراهای بخشــی خــاص بــرای بخشهــای اولویــتدار گرفتــه شــده اســت .ایــن شــوراها متشــکل از
نماینــدگان بخــش خصوصــی و ادارات مربوطــه دولتــی خواهنــد بــود .همچنیــن جلســات کمیتــه اجرایــی شــورا در مــورد

موضوعــات خــاص ،دو مــاه یکبــار تشــکیل خواهــد شــد.

ز) ظرفیتسازی وزارت بازرگانی و ادارات وابسته

در یــک محیــط تجــاری بینالمللــی بســیار رقابتــی ،ماهیــت کار در وزارت تجــارت ،بــه طــور فزاینــدهای تکنیکــی و

تخصصــی شــده اســت .وزارتخانــه ،دارای دســتور کار ایجــاد توســعه و گســترش تجــارت خارجــی پاکســتان از طریــق

تدویــن ،اجــرا و نظــارت بــر سیاســت و اســتراتژی تجــارت بینالمللــی و مذاکــره دوجانبــه و موافقتنامههــای تجــاری
چندجانبــه اســت .عملکــرد مؤثــر ایــن اقدامــات ،شــدیداً بــه تحقیقــات کاربــردی کــه وزارتخانــه فاقــد ظرفیــت داخلــی
آن اســت ،بســتگی دارد؛ لــذا وزارت بازرگانــی ظرفیــت خــود و ادارات ضمیم ـهاش را از طریــق اســتخدام محقــق یــا

مشــارکت بــا دانشــگاه ارتقــا دهــد.

ح) دیجیتالی شدن اداره کل سازمانهای بازرگانی

اداره کل ســازمانهای تجــاری ( )DGTOنهــاد نظارتــی وزارت تجــارت اســت کــه وظیفــه ثبــت ،تنظیــم و نظــارت

بــر وظایــف ارگانهــای تجــاری را برعهــده دارد امــا بــه دلیــل کمبــود دادههــای موجــود ،در تنظیــم نهادهــای تجــاری

بــا چالشهــای متعــددی مواجــه شــد .بهمنظــور شفافســازی و تســهیل دسترســی بــه دادههــای اعضــای ثبــت شــده
و مســائل اداری ارگانهــای تجــاری بــرای جامعــه تجــاری ،یــک پورتــال آنالیــن حــاوی اطالعــات دقیــق از تمامــی

اعضــای انجمنهــا و اتاقهــا ایجــاد میشــود.

)1- Trade Dispute Resolution Organization (TDRO
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ک) همکاری با شرکای توسعه بینالمللی

نقــش آژانسهــای توســعه بینالمللــی بــه طــور گســترده توســط کشــورهای درحالتوســعه مــورد تأییــد قــرار

گرفتــه اســت تــا از ابتــکارات سیاســی خــود در جهــت افزایــش صــادرات حمایــت کننــد .وزارت بازرگانــی امــکان

همــکاری بــا آژانسهــای توســعه بینالمللــی بــرای جلــب حمایــت فنــی و مالــی بهمنظــور اجــرای ابتــکارات سیاســتی
در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  2025-2020را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد.
 5.4.6ایجاد پیوندهای استانی ()CE-4. f

چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  2020-2025حــوزه مهمــی از ســاختارهای حاکمیــت چنــد ســطحی مرتبــط با

تجــارت را در زمینــه افزایــش نقــش اســتانها بهویــژه پــس از ابــاغ اصالحیــه هجدهــم قانــون اساســی کــه تاکنــون در
سیاسـتگذاری موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت را مشــخص کــرده اســت .حوزههــای مختلفــی از فعالیتهــای تجــاری
وجــود دارد کــه مســتقیم ًا در حیطــه حکومتهــای محلــی قــرار میگیــرد .ازآنجاییکــه ســازوکارهای مشــورتی دائمــی

و نهادمنــد وجــود نــدارد ،مشــارکت مدیــران ارشــد اجرایــی اســتانی ،مقامــات و نماینــدگان بازرگانــی رســمیت خواهنــد
یافــت و بــرای ارتقــاء منافــع بخشــی جهــت ارتقــاء صــادرات ،دولتهــای محلــی بــرای مداخــات سیاســتی خــاص

و توســعه آنهــا درگیــر خواهنــد شــد .نگرانیهــای دولتهــای محلــی بهدرســتی در فراینــد تصمیمســازی سیاســت،
مذاکــرات بینالمللــی و در جریــان اختالفــات تجــاری در نظــر گرفتــه خواهــد شــد امــا در اکثــر مــوارد ،بهصــورت

منظــم بــا بخشهــای تخصصــی مربوطــه کــه آشــنایی بیشــتری بــا امــور فنــی دارنــد ،تمــاس برقــرار خواهــد شــد.

دفاتــر منطقــهای  TDAPدر اســتانها بهعنــوان رابــط بیــن وزارت بازرگانــی و ادارات اســتانی مربوطــه بهمنظــور

تســهیل فعالیتهــای بازرگانــی و تدویــن برنامههــای توســعه صــادرات اســتانی در راســتای چارچــوب سیاســت تجــاری
اســتراتژیک عمــل خواهنــد کــرد.

 .5.4.7جریان اصلی جنسیت ()CE-4. g

جریانســازی جنســیتی فراینــدی بــرای درنظرگرفتــن پیامدهــای تصمیمگیــری دولــت در مــورد روابــط جنســیتی

در تمــام مراحــل فراینــد سیاس ـتگذاری اســت .پاکســتان یکــی از امضاکننــدگان تعــدادی از کنوانســیونهای ســازمان
ملــل متحــد و تعهــدات چندجانبــه بــرای تســهیل مشــارکت زنــان در فعالیتهــای اقتصــادی و جریــان جنســیتی حاکــم

بــر فراینــد تدویــن سیاســت اســت 51 .درصــد از جمعیــت پاکســتان را زنــان تشــکیل میدهنــد ،امــا مشــارکت زنــان در
بخشهــای رســمی هنــوز ناچیــز اســت .در بیشــتر مــوارد ،زنــان در فعالیتهایــی بــا ارزشافــزوده و بهــرهوری پاییــن و

بــا دســتمزد کمتــر متمرکــز هســتند .آنهــا تمایلــی بــه مشــارکت در مشــاغل بامهــارت بــاال ،بخشهــای تجاریســازی

شــده و بخشهــای ســرمایهبر تولیــد و تجــارت ندارنــد .بنابرایــن راههــای کمــی پیــش روی پیشــرفت آنهــا وجــود دارد
مگــر اینکــه مداخــات سیاســتی خاصــی انجــام شــود.
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 .5.4.8توسعه کارآفرینی صادرات محور ()CE-4. h

توســعه کارآفرینــی بــرای رشــد اقتصــاد حیاتــی اســت زیــرا تولیــد ثــروت را افزایــش داده و نــوآوری را تشــویق

میکنــد و توســعه را بیــن مناطــق و بخشهــا متعــادل میکنــد .بــه همیــن ترتیــب ،کارآفرینــی صــادرات محــور بــرای

تزریــق خــون تــازه بــه بــدن شــرکتهای صادرکننــده ضــروری اســت .وزارت بازرگانــی برنامــه توســعه کارآفرینــی

صــادرات محــور را بــا همــکاری ســازمان توســعه بنگاههــای کوچــک و متوسـط ( )SMEDAو  TDAPتدویــن خواهــد
کــرد تــا از توســعه کارآفرینــی خــاص از ســوی آژانسهــای توســعه بینالمللــی بــا برنامههــای دقیــق اجــرا و نظــارت

حمایــت کنــد.

 .5.4.9استانداردها ()CE-4.i

دولــت از نهــاد اســتاندارد ملــی بــرای مشــارکت در فعالیتهــای توســعهای اســتاندارد بینالمللــی ،IEC ،ISO

 SMIIC ،OIMLو  ،SARSOحمایــت خواهــد کــرد تــا از منافــع ملــی شــرکتها و ادغــام آنهــا بــرای رعایــت
اســتانداردهای کیفیــت در ســطح جهانــی حمایــت کنــد.

 .5.4.10سازگاری اجتماعی و محیطی و توسعه پایدار ()CE-4. j

در پــی آگاهــی بیشــتر عمــوم مــردم ،پایبنــدی بــه مســائل اجتماعــی و محیــط زیســتی ،اهمیــت فزاینــده در تجــارت

مــدرن جهانــی و محیــط تجــاری پیــدا کــرده اســت .انطبــاق بــا قوانیــن بینالمللــی مربــوط بــه اســتانداردهای اجتماعــی

و محیطــی اغلــب موردتوجــه قــرار میگیــرد.

ضــرورت انطبــاق بــا قوانیــن بینالمللــی مربــوط بــه اســتانداردهای زیس ـتمحیطی اجتماعــی و زیســت محیطــی،

برخــی الزامــات انطبــاق اجبــاری را بــر تمامــی طرفهــای درگیــر در زنجیــره تأمیــن صنایــع صــادرات محــور تحمیــل
میکنــد .ایــن الزامــات همچنیــن بــه عنــوان موانــع غیرتعرفهــای ( )NTBمــورد بهــره گیــری قــرار میگیرنــد کــه

دسترســی بــه بــازار و نفــوذ بــازار در کشــورهای توســعه یافتــه را محــدود میکنــد .انطبــاق بــا اســتانداردهای بیــن

المللــی اجتماعــی و زیســت محیطــی ،نهتنهــا منجــر بــه افزایــش دسترســی بــه بــازار ایــن کشــورها بــرای محصــوالت
پاکســتانی میشــود ،بلکــه منجــر بــه بهبــود محیــط تجــاری و صنعتــی محلــی در درازمــدت میشــود .بــه همیــن

منظــور وزارت بازرگانــی یــک مکانیســم حمایتــی بــرای صنایــع صــادرات محــور ایجــاد خواهــد کــرد .تاکیــد ویــژه بــرای

ترویــج کاهــش انتشــار آالیندههــای جــوی ،بــا اســتراتژیهای تولیــد پاکتــر در صنعــت و ارتقــای صنعتــی فرایندهــا
و فناوریهــا تشــویق خواهــد شــد.

پاکســتان در حــال حاضــر پنجمیــن کشــور پرجمعیــت جهــان اســت لــذا اســتفاده مســئوالنه از منابــع بــرای اهــداف

توســعه ضــروری اســت .پاکســتان از قبــل ،اجــرای سیاس ـتهای توســعه پایــدار و دوســتدار محیطزیســت را شــروع
کــرده اســت .ایجــاد کارخانههــای بازیافــت ،اســتفاده پایــدار و مســئوالنه از منابــع در بخشهــای اقتصــاد صــادرات
محــور ،نهتنهــا بــه بهــرهوری بهتــر منجــر میشــود ،بلکــه باعــث افزایــش رقابتپذیــری پاکســتان در بــازار بینالمللــی
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نیــز میشــود.
 .5.4.11نقشه راه بخش ()CE-4. k

بزرگتریــن صــادرات پاکســتان مربــوط بــه بخــش نســاجی اســت .ازای ـنرو سیاس ـتهای ایــن کشــور بــر رشــد و

توســعه ایــن بخــش خــاص متمرکــز شــده اســت .وزارت بازرگانــی در حــال حاضر روی ســومین وجه از سیاســت نســاجی

و اولیــن سیاســت تجــارت الکترونیــک کار میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،وزارت بازرگانــی کار بــر سیاس ـتهای بخشــی
بیشــتری از جملــه برنــج ،چــرم و مهندســی کاالهــا ،مــواد شــیمیایی و باغبانــی را آغــاز کــرده اســت و شــوراهای بخشــی

خــاص ،همــراه بــا ســایر ذینفعــان مربوطــه ایــن کار ،موظــف بــه ارائــه پیشــنهادهایی بــرای تدویــن سیاس ـتهای
بخشــی خــاص شــدهاند.

سیاست نساجی

پاکســتان پنجمیــن کشــور بــزرگ تولیدکننــده پنبــه در جهــان اســت .از ایــن رو ایــن مزیــت نســبی بایــد در جهــت

تبدیــل ایــن کشــور بــه یکــی از کشــورهای عمــده صادرکننــده منســوجات در بــازار بینالمللــی کاربــردی شــود .عــاوه
بــر چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  ،2020-2025ســومین سیاســت نســاجی و پوشــاک توســط وزارت بازرگانــی

نیــز اســتارت خــورده اســت .هــدف از ایــن سیاســت ،بهرهگیــری از پتانســیل پارچههــای دســتبافت از پنبــه بــرای
افزایــش صــادرات کاالهــای بــا ارزش افــزوده و تبدیلشــدن بــه یکــی از بازیگــران اصلــی در زنجیــره تأمیــن نســاجی

جهانــی اســت.

بخــش نســاجی ،امــکان جــذب ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی در زنجیــره ارزش منســوجات را فراهــم

خواهــد کــرد و توســعه بخشهــای بــا ارزش افــزوده را بــه همــراه خواهــد آورد .در راســتای هــدف تبدیــل پاکســتان
بــه یــک صادرکننــده پیشــرو محصــوالت نســاجی در جهــان ،اقداماتــی از جملــه :ثابــت نگهداشــتن قیمــت انــرژی،
ایجــاد رقابــت منطق ـهای و منطقــی بیــن اســتانها؛ ایجــاد مکانیــزم بازپرداخــت بــه شــکل اتوماســیون و سادهســازی

مســتمر رویههــا بــرای رضایــت  SMEهــا؛ راهانــدازی صنــدوق ارتقــای فنــاوری جدیــد بــرای جــذب ســرمایهگذاری

ســریع در تمامــی مراحــل از زنجیــره ارزش نســاجی بهویــژه در بخشهــای بــاارزش افــزوده ،بررســی طــرح تســهیالت
تأمیــن مالــی صــادرات  SBPو تخصیــص بودجــه اضافــی در قالــب چارچــوب راهبــردی سیاســت تجــاری پاکســتان
انجــام خواهــد شــد.

استراتژی تجارت الکترونیک

باهــدف ایجــاد تحــول دیجیتــال در پاکســتان ،وزارت بازرگانــی اولیــن اســتراتژی تجــارت الکترونیــک خــود را در 1

اکتبــر  2019تدویــن و منتشــر کــرد .هــدف ایــن سیاســت ،ارتقــای جایــگاه پاکســتان در بــازار تجــارت الکترونیــک و

صــادرات پاکســتان بــوده اســت .توانمندســازی و تشــویق بنگاههــای کوچــک و متوســط و ایجــاد اشــتغال از طریــق
ارتباطــات دیجیتــال ،در شــکوفایی اقتصــادی و همچنیــن ابــزاری بــرای افزایــش صــادرات پاکســتان مؤثــر اســت.
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حمایت از سیاست ملی شرکتهای کوچک  -متوسط سال 2020

شــرکتهای کوچــک و متوســط  ( )SMEsنقــش بســیار مهمــی در توســعه اقتصــاد ملــی ،رشــد تولیــد ناخالــص

داخلــی یــا ایجــاد اشــتغال ایفــا میکننــد .تقریب ـ ًا حــدود  5.23میلیــون  SMEدر سراســر کشــور وجــود دارد کــه در
مجمــوع ،در  40درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ملــی ســهیم هســتند .عــاوه بــر ایــن ،ایــن SMEهــا ،بــرای حــدود

 65.50میلیــون نیــروی کار اشــتغالزایی کــرده و  25درصــد از ســهم صــادرات کشــور را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در
قالــب سیاســت تجــاری جدیــد ،وزارت بازرگانــی حمایــت از شــرکت هــای کوچــک و متوســط را شــدت خواهــد بخشــید.

توسعه رشد کشاورزی

کشــاورزی بهعنــوان ســتون فقــرات اقتصــاد پاکســتان ،نقشــی اساســی در اقتصــاد پاکســتان ایفــا میکنــد .ایــن

بخــش بــا مشــارکت تقریبـ ًا  21درصــدی در تولیــد ناخالــص داخلــی و بهکارگیــری  45درصــد از نیــروی کار پاکســتان،
نقــش بســیار مهمــی در رشــد کشــاورزی و اقتصــاد پاکســتان ایفــا میکنــد.

وزارت بازرگانــی بــا همــکاری دولتهــای محلــی و در راســتای حمایــت از بخــش خصوصــی ،طــرح مکانیــزه کــردن

بخــش کشــاورزی ،از برنــج بهعنــوان یــک پــروژه آزمایشــی آغــاز کــرده اســت .دلیــل انتخــاب برنــج ،بــه دلیــل ســه
برابــر بــودن حجــم برداشــت برنــج از میــزان مصــرف داخلــی پاکســتان اســت .همیــن امــر ،باعــث شــده تــا برنــج10 ،

درصــد از صــادرات ملــی پاکســتان را تشــکیل دهــد .در صــورت افزایــش بازدهــی محصــول برنــج ،امــکان صــادرات
بیشــتر برنــج و ارتقــای ســهم ایــن کشــور در بازارهــای جهانــی فراهمتــر خواهــد شــد .در همیــن راســتا ،کشــاورزان در

بســیاری از مناطــق از بــذر بهبودیافتــه امــا غیــر مکانیــزه اســتفاده میکننــد؛ لــذا مکانیزهســازی کشــاورزی ،میتوانــد
نقــش مهمــی در افزایــش محصــول دهــی در هــر هکتــار و نهایت ـ ًا کســب جایــگاه باالتــر در رقابــت جهانــی خواهــد

شــد .در همیــن راســتا ،اقداماتــی از جملــه بهبــود انــواع بــذر ،نوســازی روشهــای کاشــت و برداشــت ،تصفیــه خــاک،
کــود و مدیریــت آب ،در تدویــن ابتــکارات در اولویــت قــرار خواهــد گرفــت.

توسعه بخش خدمات

بخــش خدمــات ،بزرگتریــن و دارای ســریعترین رشــد در اقتصــاد جهــان اســت کــه در ســال  ،2017ارزش آن 13.3

تریلیــون دالر آمریــکا بــود .ایــن بخــش ،بیشــترین ســهم را در کل تولیــد و اشــتغال در اکثــر کشــورهای توســعهیافته

بــه خــود اختصــاص داده اســت .ســهم بخــش خدمــات در تجــارت جهانــی از  9درصــد در ســال  1970بــه  20درصــد
در  2017افزایشیافتــه اســت و احتمــا ًال یکســوم تجــارت جهانــی در ســال  2040را بــه خــود اختصــاص خواهــد

داد .خدمــات توزیــع و خدمــات مالــی  40درصــد از تجــارت خدمــات را تشــکیل میدهــد .در ســالهای اخیــر ،رشــد
 10درصــدی ســهم تجــارت خدمــات در کشــورهای درحالتوســعه ،منجــر بــه افزایــش  25درصــدی ســهم آنهــا از

صــادرات جهانــی و ســهم  34درصــدی از واردات جهانــی شــده اســت .بــر اســاس پیشبینیهــای ســازمان تجــارت
جهانــی ،ســهم کشــورهای درحالتوســعه از بخــش تجــارت خدمــات تــا ســال  ،2040حــدود  15درصــد افزایــش

خواهــد یافــت.
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احتما ًال چهار روند اصلی بر بخش خدمات تأثیر میگذارد:

الف) فناوریهای دیجیتال ،ب) تغییرات جمعیتی ،ج) افزایش درآمد سرانه ،د) تغییرات آبوهوایی.

ایــن بخــش ســهم قابلتوجــه و روبهرشــدی در تجــارت فرامــرزی و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی دارد و

فرصتهــای صادراتــی بیشــتری را بــرای تأمینکننــدگان خدمــات و هزینههــای کمتــری را بــرای واردات خدمــات
فراهــم میکنــد .انتظــار م ـیرود رونــد روبهرشــد بخــش خدمــات ادامــه یابــد و از ایــن طریــق اهمیــت بیشــتری از
طریــق پیشــرفت در حــوزه فعالیتهــای دانشمحــور و مهارتمحــور پیــدا کنــد .در مــورد پاکســتان ،ســهم خدمــات

در بخشهــای مختلــف اقتصــاد در حــال افزایــش اســت .اینگونــه بــرآورد میشــود کــه ســهم بخــش خدمــات 60

درصــد و اندکــی بیــش از یکســوم از کل اشــتغال را شــامل شــود .بخــش خدمــات ارتبــاط قــوی بــا ســایر بخشهــای
اقتصــاد دارد .ایــن بخــش ،نهادههــای اساســی را بــرای بخــش کشــاورزی و بخــش تولیــد فراهــم میکنــد و لــذا

ســهم عمــدهای در فعالیــت اقتصــادی پاکســتان دارد و در پرتــو رشــد روزافــزون بخــش خدمــات در اقتصــاد پاکســتان،
خدمــات در اولویــت قــرار دارد.

بهمنظــور ارتقــای ســهم خدمــات در اقتصــاد پاکســتان ،وزارت بازرگانــی ،بخشهــای حائــز اولویــت را شناســایی کــرده

ا ست .

بخشها عبارتاند از:

• فناوری اطالعات /دیجیتال

• لجستیک ،حملونقل ،توزیع
• گردشگری

از ایــن رو از ســازمانهای مربوطــه نیــز خواســته میشــود تــا پیشــنهادهای قطعــی در مــورد بخشهــای خدماتــی

اولویــتدار ارائــه کننــد و مداخــات سیاســتی هدفمنــدی را کــه بــرای ایجــاد انگیــزه بــه ایــن بخشهــا موردنیــاز

اســت ،شناســایی کننــد .وزارت بازرگانــی یــک تمریــن جامــع را بــا مشــورت بــا ذینفعــان انجــام خواهــد داد.
 .5.4.13تجارت داخلی ()CE-4. m

تجــارت داخلــی کلیــد رشــد اقتصــادی ،محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و بــا پتانســیل بــرای تســریع رشــد صــادرات

اســت .وضعیــت تجــارت داخلــی تعیینکننــده اســت .یکــی از معضــات بــزرگ پاکســتان ،عــدم وجــود ترتیبــات نهــادی
کارآمــد بهمنظــور ارتقــای تجــارت داخلــی اســت؛ در همیــن راســتا ،وزارت بازرگانــی بهمنظــور ایجــاد اصالحــات

در تجــارت داخلــی ،بخــش تجــارت داخلــی را در جــوالی  2013تأســیس کــرد و بــا همــکاری ســایر وزارتخانههــا،

دولتهــای محلــی ،اقدامــات موردنیــاز در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک را پیگیــری میکننــد.

اقداماتــی از قبیــل بررســی ســناریوی پــس از اصــاح قانــون اساســی بــا هــدف توســعه تجــارت داخلــی و تدویــن

یــک اســتراتژی قابلاجــرا در ایــن مســیر؛ تعامــل بــا ســازمانهای دولتــی و ارگانهــای تجــاری بهمنظــور شناســایی

حوزههــای مشــکلدار تجــارت داخلــی؛ شناســایی تنگناهــا در زیربخشهــای اصلــی تجــارت داخلــی ماننــد حملونقــل،
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زنجیــره تأمیــن ،خردهفروشــی ،بازاریابــی ،تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری ،توانمندســازی و توســعه مهــارت ،ارتقــا

تولیــد؛ شناســایی حوزههــای سیاســتگذاری ،قانونگــذاری ،چارچوبهــا و آئیننامههایــی کــه نیــاز بــه اصــاح دارنــد؛
انجــام بررس ـیها و مطالعــات بــرای نظــارت بــر وضعیــت بازرگانــی داخلــی و ابــداع راههــا و ابزارهایــی بــرای بهبــود

آن و انتشــار گــزارش ســاالنه تجــارت داخلــی.

کمیتــه اصــاح و توســعه تجــارت داخلــی ( ،)DCRDCمتشــکل از وزیــر بازرگانــی ،بهعنــوان رئیــس و مدیرعامــل

 ،TDAPو وزیــران بازرگانــی هــر چهــار اســتان AJK ،و  Gilgit Baltistanبهعنــوان اعضــا ،در فوریــه  2015تأســیس
شــده اســت .وظیفــه ایــن کمیتــه ،تدویــن قوانیــن و مقــررات الزم و تعبیــه ترتیبــات ســازمانی اســت.
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شــیوع کروناویــروس از اواخــر دســامبر  2019بــه طــور تصاعــدی در سراســر جهــان گســترشیافته اســت .شــیوع

بیماریهــای همهگیــر ،نهتنهــا تلفــات انســانی قابلتوجــه بلکــه هزینههــای اقتصــادی فراوانــی را بــه جهــت اتخــاذ
رفتارهــای پیشــگیرانه افــراد و سیاســتهای کنترلگرایانــه بهمنظــور ممانعــت از ســرایت ،بــر دولــت بــار میکنــد.
سیاس ـتهای انــزوای اجتماعــی ،ماننــد تعطیلــی مؤسســات آموزشــی ،محدودیــت کار و تحــرک افــراد از ایــن جهــت

اتخــاذ شــد.

قابلذکــر اســت کــه اقدامــات پیشــگیرانه ،تأثیــرات فــوری و قابلتوجهــی بــر تمامــی اقتصادهــا داشــته اســت .از ایــن

رو ماننــد ســایر کشــورهای جهــان ،پاکســتان نیــز بــا شــوک اقتصــادی ناشــی از آن مواجــه شــده اســت و بهمنظــور
ممانعــت از ایجــاد اخــال در زنجیرههــای تأمیــن جهانــی ،اقــدام بــه وضــع قوانیــن جدیــدی نمودنــد .در همیــن راســتا،

وزارت بازرگانــی پاکســتان نیــز مکانیزمــی را بــرای حمایــت از صنایــع صــادرات محــور کــه تحتتأثیــر همهگیــری
کوویــد  19-قــرار گرفتهانــد ،از طریــق تدویــن قوانیــن و مقــررات ارائــه نمــود.

ســناریوی پــس از کوویــد  19-فرصتــی عالــی بــرای افزایــش صــادرات داخلــی بازارهــای بینالمللــی تحــت عنــوان

"ســاخت پاکســتان" 1فراهــم میکنــد .موفقیــت ایــن ابتــکار تــا حــد زیــادی بــه توانایــی تولیدکننــدگان پاکســتانی بــرای

دسترســی بــه مــواد خــام و نهادههــای واســطهای بــه قیمــت جهانــی از طریــق حــذف تعرفههــا ،عــوارض نظارتــی
و عــوارض گمرکــی اضافــی بســتگی دارد؛ بنابرایــن ،تحــت چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،منطقیســازی
تعرفــه هدفمنــد مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای بهگون ـهای انجــام میشــود کــه پایههــای تولیــد داخلــی بــر روی

آن اســتوار گــردد و بــه بخشــی از زنجیــره تأمیــن ارزشافــزوده جهانــی تبدیــل شــود.

بــا اجــرای ابتــکارات پیشبینیشــده در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،صنعــت بــه طــور کامــل بــرای

بهرهبــرداری از اقتصــاد و تجــارت مجهــز خواهــد شــد .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه فرایندهــای کسـبوکار در

حــال تغییــر هســتند و بهتبــع آن ،فرصتهــای جدیــد ،تولیــدات جدیــد و مســیرهای جدیــد را بــه ارمغــان میآورنــد.
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در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک ،بــرای بهرهبــرداری از فرصتهــای عظیــم افزایــش صــادرات

محصــوالت بهداشــتی و ایمنــی ماننــد تجهیــزات حفاظــت فــردی ( )PPEاهمیــت فراوانــی قائــل شــده اســت .در

همیــن راســتا ،منســوجات و شــرکتهای پوشــاک کــه بهســرعت بــا بحــران  COVID-19ســازگار شــدهاند و تولیــد
خــود را بــه ســمت لباسهــای بهداشــتی و ماس ـکهای صــورت ســوق دادهانــد .بــه همیــن ترتیــب ،طــی ســالهای
اخیــر ،تمــام بخشهــای اقتصــادی از جملــه نســاجی ،غیــر نســاجی و کشــاورزی و مهندســی بــر روی ارتقــای ظرفیــت

صــادرات کشــور متمرکــز شــدهاند.

ازآنجاییکــه اســتانداردهای تســت شــده و گواهینامههــا 1در بازارهــای جهانــی غیرقابلمذاکــره و حائــز نقــش

بااهمیتــی هســتند ،کمکهــای الزم بــه شــرکتهای داخلــی جهــت توانمندســازی آنهــا در کســب اســتانداردهای
بینالمللــی ارائــه خواهــد شــد تــا امــکان ورود آنهــا در بازارهــای رقابتــی جهانــی فراهــم شــود.

 .7وظایــف پیشبینیشــده در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک کــه تاکنــون
عملیاتــی شــده اســت

درســت قبــل از شــیوع بیمــاری همهگیــر کوویــد  ،19-وزارت بازرگانــی ،در مراحــل پایانــی تدویــن چارچــوب سیاســت

تجــاری اســتراتژیک  2020-2025خــود بــود .بااینحــال ،ایجــاد وضعیــت بحرانــی در سراســر جهــان ،نیــاز بــه ایجــاد

تغییــرات و اصالحــات شــدید در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک باتوجهبــه تحــوالت بینالمللــی در حــال
وقــوع ،وجــود دارد.

همچنیــن تحــوالت بینالمللــی ،مشــورت بــا جامعــه تجــاری بــرای طراحــی و تدویــن بهتریــن اســتراتژی بــرای

محیــط تجــارت جهانــی در حــال تحــول را ضــروری ســاخته اســت .در همیــن راســتا ،وزارت بازرگانــی ،رونــد مشــاوره

خــود بــا ذینفعــان بخــش دولتــی و خصوصــی در ســال  2020و  2021ازســرگرفت و در پرتــو بازخوردهــای دریافتــی

از ذینفعــان ،چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک در تــاش بــرای انطبــاق بــا شــرایط متحــول جهانــی ،دچــار
بازنگــری اساســی شــده اســت .در همیــن راســتا 25 ،مــورد اصالحــات بــه طــور همزمــان در حــال پیگیــری بــود و

بســیاری از آنهــا در ایــن مــدت تکمیــل شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،وزارت بازرگانــی کار بــر روی پیشــبرد اســتراتژی
ده بخــش اولویــتدار انتخــاب شــده در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  2020-2025را آغــاز کــرده
اســت.

1 - testing standards and certifications

