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خالصه مدیریتی

 سیاســت های تجــاری پیشــین پاکســتان، قــادر بــه تغییــر رونــد صــادرات نبــوده اســت. ایــن  سیاســت هــا بــه دلیــل 
ــن  ــدند. بنابرای ــه ش ــا شکســت مواج ــدت، ب ــاختاری بلندم ــات سیســتمی و س ــرای اصالح ــدم اج ــرا و ع ــف در اج ضع
ــدات، بالندگــی، اصالحــات  ــت پذیــری، متنوع ســازی، پیچیدگــی تولی اهــداف سیاســت های کالن تجــاری شــامل رقاب

ســاختاری و ثبــات محیــط سیاســتگذاری بــه ثمــر نرســید. 

 در ســال 2020 پاکســتان  به منظــور دســتیابی بــه رشــد ســریع صــادرات پایــدار، یــک اســتراتژی جامــع بــا اهــداف 
زیــر طراحــی کــرد: )الــف( بهینه ســازی و ارتقــا زمینه هــای موجــود در کوتاه مــدت، )ب( تنوع بخشــی و ایجــاد 
ــای  ــایی زمینه ه ــود )ج( شناس ــخص می ش ــان مش ــارکت ذی نفع ــق مش ــه از طری ــدت ک ــد در میان م ــای جدی زمینه ه

صادراتــی مبتنــی بــر نــوآوری و خالقیــت 

 چارچوب سیاست تجاری استراتژیک جدید پاکستان بر پایه های زیر استوار است:

ــدار  ــر و پای ــرا هــم فراگی ــی رشــد اقتصــادی، زی ــی و محــرک اصل ــت مل ــک اولوی ــوان ی ــل صــادرات به عن  تبدی
ــدار درآمدهــای ارزی محســوب مــی شــود  ــی  و پای ــع اصل اســت و  هــم منب

ــا،  ــی وزارتخانه ه ــا مشــارکت تمام ــراه ب ــی مشــترک و منســجم هم ــزم مل ــک ع ــق ی ــش صــادرات از طری  افزای
ــتگذارانه ــجام سیاس ــن انس ــور تضمی ــط به منظ ــی مرتب ــای خصوص ــی و بخش ه ادارات دولت

 شناسایی مداخالت  استراتژیک در بخش های اولویت دار بر اساس ابتکار »ساخت پاکستان«

ــد  ــی مانن ــا چارچــوب کالن اقتصــادی و ســایر چارچوب هــای سیاســت های مل  همسوســازی سیاســت تجــاری ب
مالیــات، درآمــد، سیاســت نســاجی و صنعتــی و غیــره.

 اصول راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک پاکستان به شرح زیر است:

 هیچ گونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت.

 قیمت های انرژی برای بخش های صادرات محور رقابتی خواهد شد.

ــرای  ــا هــدف افزایــش صــادرات، ب  ابتــکارات حمایتــی و تشــویقی ســاده، خــودکار، عملکــرد محــور و زمانمنــد ب
ــود. ــه می ش ــت دار ارائ ــای اولوی بخش ه

ــی  ــتراتژیک طراح ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــد چارچ ــرای قدرتمن ــارت و اج ــرای نظ ــده ب ــه ش ــم نهادین  مکانیس
می شــود.
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 چشــم انداز سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2025-2020: »تبدیــل 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 2025-2020: »تبدیــل پاکســتان را از یــک اقتصــاد تک محصولــی بــه یــک 
اقتصــاد کارآمــد ادغــام شــده در زنجیــره  هــای ارزش منطقــه ای 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 
هــای مهــم در تدویــن و پیشــبرد دیپلماســی اقتصــادی ایــران در محیــط همســایگی اســت. از همیــن رو اتــاق بازرگانــی، 
ــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مــی کوشــد در قالــب سلســله گــزارش هایــی، دیپلماســی اقتصــادی کشــورهای  صناب
ــان برخــی کشــورها  ــن می ــرار دهــد. در ای ــورد بررســی ق ــان م ــه اســناد باالدســتی آن ــا توجــه ب ــران را ب همســایه ای
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 2021 ســند سیاســت تجــاری خــود را منتشــر کــرده اســت. متــن ذیــل ترجمــه و تلخیــص ایــن ســند اســت. 
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1. مقدمه

   صــادرات پاکســتان طــی ده ســال گذشــته راکــد مانــده اســت، یعنــی بیــن 20 تــا 25 میلیــارد دالر؛ امــری کــه منجــر 
بــه کاهــش 10.5 درصــدی 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 18 درصــد افزایــش داده انــد. بنــگالدش نیــز رشــد چشــمگیر 95 درصــدی را بــه نــام خــود بــه ثبــت رســانده 
اســت. امــا صــادرات پاکســتان راکــد باقی مانــده و واردات ایــن کشــور بــا افزایــش روبــرو شــده کــه کســری تجــاری 
ــر ســاخت و  ــی، مســیر رشــد پاکســتان را چرخه ای ت ــراز پرداخــت بحران ــی آن، ت ــار آورده اســت. در پ ــه ب بزرگــی را ب

به عنــوان تهدیــدی پیــش  روی رشــد اقتصــادی پایــدار آینــده ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود.
ــوب سیاســت تجــاری  ــن کشــور، چارچ ــی ای ــن  صــادرات در پاکســتان، وزارت بازرگان ــد پایی    به منظــور اصــالح رش
ــی  ــق چارچوب ــی پاکســتان از طری ــت صادرات ــا 2025 را باهــدف افزایــش رقاب ــی 2020 ت ــرای دوره زمان اســتراتژیک ب
)مجموعــه ای( 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 اصــالح پراکندگــی و عــدم انســجام 
مزمــن در سیاســتی اســت کــه بــا مســائلی کــه اجــرای مؤثــر چارچوب هــای سیاســت تجــاری پیشــین را تضعیــف کــرده، 
ــا توانایــی شــرکت های پاکســتانی در  ــی هــدف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک، ارتق مرتبــط اســت. به طورکل
جهــت تولیــد، توزیــع و فــروش کاالهــا و خدمــات بــه همــان انــدازه یــا کارآمدتــر از آنچــه توســط رقبــا انجــام می شــود، 

اســت.
ــرا در معــرض  ــد، زی ــا باقــی می مان ــده اســت کــه پوی    ســند چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک، یــک ســند زن
ــه در بخــش  ــج بخــش اســت ک ــن ســند شــامل پن ــرد. ای ــرار می گی ــداوم ق ــی م ــده از نظــارت و ارزیاب ــرات برآم تغیی
اول، حــوزه و اهــداف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــه خواننــدگان معرفــی می شــود. بخــش دوم، عملکــرد 
ــر  ــال های اخی ــدگان را طــی س ــش روی صادرکنن ــد و مشــکالت پی ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب تجــاری پاکســتان را م
مــورد توجــه قــرار می دهــد. در بخــش ســوم، ضمــن بررســی سیاســت های تجــاری پیشــین، درس هــای آموخته شــده 
از مشــکالت ایجــاد شــده در مفهوم ســازی و اجــرای سیاســت های تجــاری ســاالنه و اســتراتژیک گذشــته را برجســته 
ــریح  ــتراتژیک 25-2020 را تش ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــترده چارچ ــوزه گس ــی ح ــارم به طورکل ــش چه ــد. بخ می کن
ــد، اصــول  ــن سیاســت را تبییــن می کن ــی چارچــوب ای ــن بخــش ضمــن اینکــه ســتون های اصل ــع ای ــد. در واق می کن
راهنمــا، چشــم انداز و مأموریــت، اهــداف و بخش هــای حائــز اولویــت را شناســایی می کنــد و فراینــد تدویــن 
ــت  ــوب سیاس ــت چارچ ــنهادی تح ــای پیش ــرای طرح ه ــی ب ــات مال ــی و امکان ــارت و ارزیاب ــم نظ ــت، مکانیس سیاس
ــی در  ــی مداخالت ــوب تفصیل ــه چارچ ــت ک ــم اس ــش پنج ــت، بخ ــد. در نهای ــح می ده ــتراتژیک را توضی ــاری اس تج
قالــب اهــداف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک را تشــریح می کنــد کــه بــه افزایــش رقابــت صادراتــی، تشــویق 
ــای ارزش  ــتان در زنجیره ه ــام پاکس ــاورزی، ادغ ــعه کش ــویق توس ــارت، تش ــوزه تج ــا ح ــط ب ــرمایه گذاری های مرتب س
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ــت شــده منجــر می شــود. ــی و ایجــاد اکوسیســتم صــادرات حمای جهان

2. بررسی عملکرد تجاری

ــه اســت؛ یعنــی از  ــرخ رشــد متوســط   3.6 درصــد افزایش یافت ــا ن    در ده ســال گذشــته، کســری تجــاری پاکســتان ب
15.6 میلیــارد دالر در ســال 11-2010 در ســال 18-2017، اوج گرفــت و بــه 37.6 میلیــارد دالر رســید. امــا بــا افتــی 

قابــل توجــه بــه 23.1 میلیــارد دالر در ســال 20-2019 رســید. 
ــه ثبــات در حســاب جاری  ــارد دالر کاهــش داده اســت کــه منجــر ب ــه 14.5 میلی ــت فعلــی کســری تجــاری را ب   دول
ــال  ــتان در س ــد. واردات پاکس ــمار می آی ــه ش ــوالی 2020 ب ــار در ج ــرای اولین ب ــت ب ــه چرخشــی مثب ــده اســت ک ش
ــود؛  ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــد تثبی ــان، رون ــا از آن زم ــید ام ــارد دالر رس ــه 60.8 میلی ــی ب ــود، یعن ــه اوج خ 18-2017 ب
ــرخ رشــد واردات  ــارد دالر رســید. بدیــن ترتیــب، متوســط   ن ــه 44.5 میلی به نحوی کــه در ســال 2019-2020، واردات ب

طــی ده ســال گذشــته، رقــم 0.9 درصــد باقــی بــوده اســت.
ــرخ رشــد ســاالنه مرکــب )CAGR( منفــی )1.3- درصــد( را نشــان     طــی ده ســال گذشــته، صــادرات پاکســتان ن
ــه،  ــرد و در فوری ــاز ک ــه 2020، صــادرات رشــد 3.6 درصــدی را آغ ــا فوری ــی )2020-2019(، ت ــد. در ســال مال می ده
صــادرات بــا رشــد دورقمــی، بــه )13.2 درصــد( رســید و طــی دوهفتــه اول مــاه مــارس، بــه 14 درصــد افزایــش پیــدا 
ــل  ــی و تحمی ــاد جهان ــی اقتص ــل فروپاش ــه دلی ــد -19 ب ــیوع کووی ــا ش ــادرات ب ــد ص ــتاب رش ــود، ش ــرد. بااین وج ک
ــه کاهــش کــرد.  ــن رو از اواســط مــارس 2020، صــادرات به شــدت شــروع ب ــدا نکــرد. ازای ــداوم پی ــی ت ــه داخل قرنطین
ــی و اداره  ــا توســط وزارت بازرگان ــرای SOPه ــازی و اج ــمند، آماده س ــه هوش ــز قرنطین ــرد موفقیت آمی ــه، رویک در ادام
ــن  ــاه ای ــه ماه به م ــرد؛ به نحوی ک ــش صــادرات کمــک ک ــه افزای ــی 2020 ب ــعه تجــارت پاکســتان )TDAP( از م توس
رقــم بهبــود یافــت و در نهایــت بــه یــک رقــم معقــول 21.4 میلیــارد دالر رســید؛ میزانــی کــه در اوج همه گیــری، بســیار 

ــید. ــر می رس ــه نظ ــه ب خوش بینان
   بخش هــای فرعــی کــه در ادامــه مــورد اشــاره قــرار خواهنــد گرفــت، مــروری بــر عملکــرد پاکســتان در صــادرات و 

واردات دارد تــا چالش هــای پیــش روی جامعــه تجــاری مشــخص گــردد.

2.1. عملکرد و چالش های صادرات

   صــادرات پاکســتان همــواره تحت تأثیــر رقابــت صادراتــی ســطح پاییــن شــرکت های پاکســتانی بــه دلیــل 
هزینه هــای باالتــر انجــام کار و پیچیدگــی پاییــن محصــول، قــرار داشــته اســت. ایــن وضعیــت برآمــده از عواملــی از 
جملــه انــرژی گران قیمــت در مقایســه بــا رقبــا، بهــره وری پاییــن شــرکت ها، سیســتم مالیاتــی دســت وپاگیر، افزایــش 
تعرفــه کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای، فقــدان اکوسیســتم تضمین کننــده باکیفیــت و اســتاندارد و رژیــم غیــر جــذاب 

ــرای ســرمایه گذاری در بخــش صــادرات محــور اســت. ب
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   صــادرات بــرای بازارهــای نوظهــور، به عنــوان نیــروی محرکــه اصلــی بــرای افزایــش درآمــد ملــی بــه شــمار مــی رود.  
ــب،  ــورهای رقی ــا کش ــه ب ــتان در مقایس ــی )GDP( پاکس ــص داخل ــد ناخال ــادرات در تولی ــبی ص ــهم نس ــال س بااین ح
کمتــر اســت. ضمنــًا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره نمــود کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در پاکســتان بــه دلیــل 

مصــرف و واردات بــوده اســت.

2.1.1. صادرات پاکستان در سال 2018-19

ــری مجموعــه ای از اقدامــات  ــی به کارگی ــی 19-2018 و در پ ــا هــدف ارتقــای عملکــرد صــادرات طــی ســال مال    ب
ــازار،  ــر ب ــی ب ــرخ ارز مبتن ــت، ن ــت؛ در گام نخس ــود یاف ــی بهب ــور قابل توجه ــه ط ــادرات ب ــرد ص ــتی، عملک سیاس
رقابت پذیــری صــادرات بــر حســب دالر را از طریــق کاهــش هزینــه نهاده هــای روپیــه محــور ماننــد انــرژی، دســتمزدها 
ــس  ــرح بازفاینان ــی ط ــی یعن ــای صادرات ــره تحــت طرح ه ــای به ــًا نرخ ه ــود بخشــید. ثانی ــی را بهب ــه بوم ــواد اولی و م
ــن دوره سیاســت های افزایشــی توســط بانــک دولتــی  ــی بلندمــدت، علی رغــم اتخــاذ چندی صــادرات و تســهیالت مال
پاکســتان، در همــان ســطح پیشــین حفــظ شــد؛ ثالثــًا، بــا اعمــال تخفیــف تجمیعــی ســاالنه1در طــرح بودجــه الحاقــی 
)در اکتبــر 2018 و مــارس 2019( و همچنیــن بودجــه ســاالنه2020-2019، 40 میلیــارد روپیــه از هزینــه تأمیــن بیــش 
از 2000 مــاده اولیــه صنایــع صــادرات محورکاهــش پیــدا کــرد؛ نهایتــًا، حمایــت هــای تعبیــه شــده در بســته حمایــت 
ــرای ســرمایه گذاری هــای صــادرات  ــا بســتر مناســب ب ــه مــدت ســه ســال تمدیــد شــد ت از صــادرات نخســت وزیر، ب

محــور را فراهــم کنــد.
   علی رغــم اتخــاذ ایــن اقدامــات تســهیل کننده، رشــد صــادرات بــه دلیــل برخــی از عوامــل خارجــی، کنــد باقــی  مانــد. 
اول اینکــه اتخــاذ سیاســت پولــی انقباضــی، به تدریــج هزینــه ســرمایه را به ویــژه بــرای بنگاه هــای کوچــک و متوســط   

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، علی رغــم اینکــه بــر اســاس قانــون مالــی 2019-2020، 
بخشــی از عــوارض گمرکــی 1635 مــورد از مــواد خــام اولیــه کاهــش یافــت، امــا تعرفــه  ســایر کاالهــای وارداتــی دیگــر 
افزایــش پیــدا کــرد کــه بــه نوبــه خــود هزینــه تجــارت به ویــژه در بخش هــای مرتبــط خــاص را افزایــش داد. چهــارم، 
نوســانات نــرخ ارز طــی نیمــه اول ســال 2019 و ســه ماهه دوم ســال 2020، منجــر بــه افزایــش ریســک نــرخ ارز بــرای 
صادرکننــدگان شــد، زیــرا آنهــا در زمــان اعــالم قیمــت، از قیمــت یــک دالر در مقابــل روپیــه پــس از پیشــی گرفتــن 

صــادرات از واردات پــس از 6 تــا 9 مــاه از تولیــد محصــوالت خــود، آگاهــی نداشــتند.

2.1.2. صادرات پاکستان در سال 2019-2020

ــی 2019،  ــال مال ــز در س ــتان نی ــادرات پاکس ــی، ص ــاد جهان ــر اقتص ــد -19 ب ــده کووی ــرات ویران کنن ــی اث    در پ
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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ــارج و  ــی در خ ــادی جهان ــود اقتص ــت رک ــی نتوانس ــی طوالن ــس از مدت ــود، پ ــی )13.2٪( ب ــاه دورقم ــد ماه به م رش
هم زمــان قرنطینــه در داخــل را تــاب بیــاورد و ازایــن رو در اواســط مــارس 2020 صــادرات پاکســتان شــروع بــه کاهــش 
ــق  ــره ارزش و تعلی ــالل در زنجی ــده، اخت ــو ش ــفارش های لغ ــب س ــی در قال ــا چالش های ــتان ب ــادرات پاکس ــرد. ص ک
ــا  ــه اینه ــد. هم ــه ش ــان مواج ــر جه ــی در سراس ــگاه های خرده فروش ــی فروش ــدری و تعطیل ــزات بن ــی از تجهی بخش
شــوک بزرگــی را در ســمت تقاضــا ایجــاد کــرد کــه مزیــد بــا اختــالل در ســمت عرضــه در داخــل کشــور بــه دلیــل 
قرنطینــه داخلــی شــد. بــا این وجــود، بــا تالش هــای دولــت و حرکــت بــه ســمت اســتراتژی قرنطینــه هوشــمند، در مــاه 
مــه و ژوئــن 2020، صــادرات شــاهد بهبــودی شــد کــه بســیار بــه آن نیــاز داشــت. در ایــن راســتا، وزارت بازرگانــی و 
TDAP به منظــور تســهیل صــادرات، همــکاری نزدیکــی بــا مرکــز فرماندهــی و کنتــرل ملــی )NCOC( و دولت هــای 
محلــی داشــتند. در پــی ایــن اقدامــات، درحالی کــه حجــم صــادرات در ســال مالــی 2019-2020 حــدود 20 میلیــارد دالر 

ــید. ــارد دالر رس ــه 21.4 میلی ــت و ب ــود یاف ــارد دالر بهب ــت،1.4 میلی ــا در واقعی ــد، ام ــی می ش پیش بین

ــه  ــوط ب ــالت مرب ــش معض ــرای کاه ــی ب ــط وزارت بازرگان ــده توس ــام ش ــات انج 2.1.3. اقدام
COVID-19

   در پــی شــیوع کوویــد -19، وزارت بازرگانــی فعاالنــه کار کــرد و اقدامــات قابل توجهــی در جهــت کاهــش تأثیــر منفــی 
COVID-19 و تســهیل تجــارت صــورت داد. در طــی ایــن دوره آزمایشــی، مالیــات و عــوارض محلــی )DLTL( بــه 
مبلــغ 47.5 میلیــارد روپیــه به منظــور 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 
ــه اول  ــی داشــت. در مرحل ــا دولت هــای محل ــاط نزدیکــی ب ــه ای در بخــش صنعــت، همــواره ارتب یــک رویکــرد مرحل
بــه صنایــع اجــازه عملیاتــی کــردن سفارشــات صادراتــی تأییــد شــده خــود را اعطــا کردنــد. در مرحلــه دوم، به منظــور 
ارتقــا صنعــت، طراحــی و تدویــن یــک برنامــه عملیاتــی کــه شــامل اســتراتژی و همچنیــن جزئیــات دســتورالعمل ها و 

SOPهــا بــود، انجــام گرفــت.
   رایزنی هــا بــا صادرکننــدگان برتــر و اتاق هــای بازرگانــی انجــام و مشــکالت آنهــا برطــرف شــد؛ بــه متصدیــان امــر 
تجــارت و ســرمایه گذاری 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 
ــی  به منظــور عادی ســازی تجــارت و  ــو سفارشــات از ســوی برخــی از کشــورها وجــود داشــت. وزارت بازرگان ــم لغ بی

ترانزیــت بــا افغانســتان، از نزدیــک بــا افــراد فعــال و ذی نفــوذ در ایــن بخش هــا همــکاری کــرد. 
ــور  ــتان به منظ ــت پاکس ــط دول ــه توس ــی ک ــته محرک ــس بس ــه پیش نوی ــی در تهی ــا وزارت دارای ــی ب    وزارت بازرگان
ــرکت های  ــط )SMEs( و ش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرای ش ــژه ب ــاغل، به وی ــت از مش ــاد و حفاظ ــت از اقتص حمای
ــای  ــن وام ه ــاد و همچنی ــق افت ــه تعوی ــت وام ب ــتند. بازپرداخ ــکاری داش ــط )MSMEs( هم ــرو کوچــک و متوس مایک
ــا COVID-19 و همچنیــن بــه شــرکت هایی  ــرای مبــارزه ب ســاخت ویــژه به منظــور ســاخت و تجهیــز بیمارســتان ب
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کــه بــه دلیــل تعطیلــی، در تأمیــن هزینه هــای پرداخــت دســتمزد بــا مشــکل مواجــه بودنــد، وام هــای خوبــی بــه منظــور 
تأمیــن هزینه هــای مربــوط بــه پرداخــت دســتمزد اعطــا شــد. ایــن اقدامــات بــه تــداوم حیــات بســیاری از مشــاغل در 

زمــان تعطیلــی کســب وکار ناشــی از کرونــا کمــک کــرد.

2.2. اقدامات در بخش واردات

ــن  ــک شــاخص محــوری و توانمندســاز رشــد اقتصــادی و همچنی ــوان ی    در کشــورهای درحال توســعه، واردات به عن
تخصیــص کارآمــد منابــع از طریــق تخصصــی ســازی عمــل می کنــد. واردات، ارزش افــزوده کــه بســیار ضــروری اســت 
را از طریــق زنجیره هــای ارزش جهانــی فراهــم مــی آورد کــه در نهایــت منجــر بــه اشــتغال زایی و تحــرک در صــادرات 
ــوده اســت.  ــط ب ــا رشــد واردات مرتب ــی پاکســتان و رشــد تشــکیل ســرمایه ســال ها ب ــص داخل ــد ناخال می شــود. تولی
واردات کمتــر، بــا کاهــش رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ســرمایه گذاری و بالعکــس، هم زمــان 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 13 ســال اخیــر، رشــد واردات پاکســتان در مقایســه بــا رقبــای آن، پایین تــر اســت 
کــه منجــر بــه ایجــاد محدودیــت بــرای ادغــام پاکســتان در زنجیــره جهانــی ارزش کــه حــدود 70 درصــد از تجــارت 

جهانــی را شــامل می شــود، شــده اســت.
ــدی،  ــت. در رده بع ــد( اس ــرژی )29 درص ــت و ان ــش نف ــتان در بخ ــترین واردات پاکس ــه بیش ــت ک ــایان ذکر اس    ش
کاالهــای واســطه ای و مــواد خــام )20 درصــد ارزش واردات( قــرار دارد. ســرمایه و تجهیــزات حمل ونقــل )22 درصــد 
ــرد.  ــر می گی ــد واردات( را در ب ــی )10 درص ــالم غذای ــد ارزش واردات( و اق ــیمیایی )16 درص ــواد ش از کل واردات( و م
جالب توجــه اســت کــه ســهم واردات کاالهــای مصرفــی تنهــا 3 درصــد از کل ارزش واردات پاکســتان اســت. ایــن رونــد 

طــی 10 ســال گذشــته تــداوم داشــته اســت.
   واردات پاکســتان از ســال 2013-2012 تــا ســال مالــی 2016-2015 در حــدود 46-45 میلیــارد دالر ثابــت باقی مانــده 
بــود. در دو ســال بعــد از آن )18-2016( از 16 میلیــارد دالر بــه 61 میلیــارد دالر افزایــش یافــت کــه عمدتــًا بــه دالیــل: 
1- واردات ماشــین آالت در قالــب ســرمایه گذاری کریــدور اقتصــادی چیــن - پاکســتان )CPEC(، مــواد خــام مــورد نیــاز 
صنایــع و کاالهــای واســطه ای، 2- افزایــش 12 درصــدی فرآورده هــای نفتــی بــه دلیــل کاهــش 19 درصــدی قیمــت، 
3- افزایــش 17 درصــدی قیمــت روغــن پالــم و 4- افزایــش 60 درصــدی و 7 درصــدی واردات بــه ترتیــب حبوبــات و 

پنبــه بــه دلیــل کســری تولیــد داخلــی.
   طــی ســال های 2019-2018، واردات پاکســتان بــه 55 میلیــارد دالر کاهــش یافــت کــه عمدتــًا بــه دلیــل: 1-نــرخ 
ــای  ــب پروژه ه ــرمایه ای در قال ــای س ــاره کااله ــش واردات یکب ــی واردات، 2- کاه ــازی گران ــب منطقی س ارز در قال
ــد  ــد کن ــل رش ــه دلی ــا ب ــازی تقاض ــر واردات غیرضــروری و 4- فشرده س ــی ب ــای نظارت ــدید کنترل ه CPEC، 3- تش
ــه واردات  ــت؛ به نحوی ک ــه یاف ــد فشرده ســازی واردات طــی ســال های 2020-2019 ادام ــی. رون ــص داخل ــد ناخال تولی
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بــه 5.44 میلیــارد دالر رســید. عــالوه بــر ایــن، شــیوع کوویــد 19 و کاهــش قیمــت نفــت، تأثیــر مضاعفــی را بــر ادامــه 
رونــد کاهــش واردات طــی ســال گذشــته برجــای گــذارد. 

3. ارزیابی انتقادی از سیاست های تجاری قبلی

ــا هــدف  ــه تغییــر رونــد صــادرات نبــوده اســت. ایــن سیاســت ها ب    سیاســت های تجــاری پیشــین پاکســتان، قــادر ب
ــا  ــری اصالحــات سیســتمی و ســاختاری بلندمــدت، ب ــه دلیــل ضعــف در اجــرا و پیگی رفــع محدودیت هــای عرضــه ب
ــی،  ــدات، بالندگ ــی تولی ــازی، پیچیدگ ــت، متنوع س ــی رقاب ــت های کل ــداف سیاس ــن اه ــد. بنابرای ــه ش ــت مواج شکس
ــت های  ــرکت ها در سیاس ــطح ش ــالت در س ــی مداخ ــید. حت ــر نرس ــه ثم ــی ب ــط سیاس ــاختاری و محی ــات س اصالح
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 2008، در حــال تدویــن سیاســت های تجــاری ســاالنه )ATPs( بــود. ATP با یــک چارچوب 
ــه حــوزه سیاســت و  ــع - چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک – باهــدف وسعت بخشــی ب سیاســت سه ســاله جام
همچنیــن تــداوم و پیش بینی پذیــری سیاســت، جایگزیــن شــدند. اولیــن چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــرای 
دوره زمانــی 2012-2009، دومــی، بــرای دوره 2015-2012 و ســومی بــرای دوره زمانــی 2018-2015 راه انــدازی شــد. 
ــی رشــد صــادرات، اهــداف مقــرر در  ــدن عوامــل توانمندســاز اصل ــکارات سیاســتی و گنجان ــری ابت ــا وجــود به کارگی ب

ــه دلیــل چالش هــای زیــر محقــق نشــد: سیاســت های قبلــی ب
• فقــدان انســجام و هماهنگــی ناکارآمــد در داخــل حکومــت بــرای اجــرای موفــق سیاســت تجــاری؛ مســئولیت 	

ــف، در سراســر اســتان های کشــور اســت. ــر عهــده وزارتخانه هــای مختل ــدی ب اجــرای توانمندســازهای کلی
• ــده، 	 ــام نش ــری دوره ای سیاســت ها انج ــه بازنگ ــر؛ ازآنجایی ک ــی مؤث ــارت و ارزیاب ــود مکانیســم نظ ــدم وج ع

اثربخشــی مداخــالت حاصــل نشــده اســت.
• یکــی از دالیــل عمــده کاهــش و رکــود مســتمر صــادرات پاکســتان در طــول اجــرای سیاســت های تجــاری 	

قبلــی، نــرخ غیرواقعــی ارز بــود.
• تعرفه های باال بر کاالهای اولیه و واسطه ای نیز صادرات پاکستان را غیررقابتی کرد.	
• ــی 	 ــای صادرات ــی بخش ه ــی در تمام ــده پراکندگ ــزوده و پدی ــا ارزش اف ــای ب ــر کااله ــز ب ــود تمرک ــدم وج ع

ــودن رشــد صــادرات در طــول ســال های  ــد ب ــل کن ــژه در بخــش نســاجی، یکــی دیگــر از دالی کشــور به وی
گذشــته بــوده اســت، زیــرا از صــادرات کاالهــای بــا ارزش افــزوده، نــوآوری محصــول، استانداردســازی و در 

ــا اقتصادهــای پیشــرفته حمایــت واقعــی صــورت نگرفتــه اســت. مقایســه ب
• ارائــه ناکافــی بودجــه، اغلــب مانــع اجــرای کامــل سیاســت های طراحــی شــده و یــا حتــی عــدم اجــرای آنهــا 	

ــرای اجــرای چارچــوب راهبــردی سیاســت تجــاری  می شــود. به عنوان مثــال، بودجــه در نظــر گرفتــه شــده ب
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ــه در کل دوره  ــارد روپی ــا 1 میلی ــه تنه ــود؛ درحالی ک ــه ب ــارد روپی ــال های 2015-2018، 20 میلی ــی س ط
سیاســتی اختصــاص پیــدا کــرد.

• عمــده حمایــت سیاســتی کــه از صنعــت انجــام می شــود، بیــش از اینکــه معطــوف بــه بهبــود رقابت پذیــری 	
و بهــره وری شــود، معطــوف بــه حمایــت گرایــی می شــود. 

• عمــده صــادرات کشــور به جــای 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 واســطه ای 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 )EU( و چیــن اســت. 
• ــره ارزش وجــود نداشــت. در واقــع سیاســت های 	 ــی و زنجی ــد جهان ــا تولی ــاط ب در سیاســت های گذشــته، ارتب

ــازار و زنجیره هــای تولیــد و ارزش  گذشــته فاقــد برنامــه جامــع اقــدام بــرای پیونــد صــادرات پاکســتان بــه ب
ــن رو توســعه  ــود. ازای ــی و همچنیــن توســعه زنجیره هــای ارزش در محصــوالت پیشــگام ب منطقــه ای و جهان

فــن آوری بــا شکســت مواجــه شــد. 
• ــاط بیــن 	 ــر، عــدم وجــود ارتب ــی رکــود و کاهــش صــادرات پاکســتان در ســال های اخی ــل اصل یکــی از دالی

ــرمایه گذاری در  ــدم س ــه ع ــر ب ــه منج ــود ک ــرمایه گذاری ب ــت س ــادرات و سیاس ــد ص ــتراتژی های رش اس
بخــش تولیــد صــادرات محــور شــد.

• ــئولیت 	 ــه و مس ــوزه مداخل ــت. ح ــتفاده اس ــورد اس ــان م ــته، همچن ــد گذش ــتگذاری ناکارام ــای سیاس ابزاره
نهادهــای مختلــف در طیــف وســیعی از موضوعــات سیاســت تجــاری همچنــان نامشــخص و تعییــن نشــده 

اســت.  

4. چهارچوب سیاست استراتژیک 2020-2025
ــای  ــه و خأله ــی غیربهین ــرد صادرات ــل عملک ــخیص عل ــته و تش ــاری گذش ــت های تج ــل سیاس ــاس تحلی ــر اس    ب
ــن  ــده اســت. در ای ــه ش ــن سیاســت گرفت ــری در ای ــه بازنگ ــم ب ــده، تصمی ــی ش ــرای خط مشــی طراح ــود در اج موج
ــی  ــا بررســی و ارزیاب ــود کــه ب ــا خواهــد ب ــه شــکل یــک ســند پوی ــب، سیاســت تجــاری اســتراتژیک پاکســتان ب قال
دوره ای و پیوســته، مداخــالت سیاســتی را پــس از شــش مــاه پیشــنهاد کــرده و در صــورت نیــاز ابتــکارات جدیــدی را 
ــا اهــداف زیــر  ــه رشــد ســریع صــادرات پایــدار، یــک اســتراتژی جامــع ب معرفــی خواهــد کــرد. به منظــور دســتیابی ب
ــد  ــای جدی ــه زمینه ه ــدت، )ب( تنوع بخشــی ب ــود در کوتاه م ــای موج ــا زمینه ه ــازی ارتق ــف( بهینه س ــد: )ال ــی ش طراح
ــر  در میان مــدت کــه از طریــق مشــارکت ذی نفعــان مشــخص می شــود )ج( شناســایی زمینه هــای صادراتــی مبتنــی ب

نــوآوری و خالقیــت تــا از مداخــالت در درازمــدت حمایــت کننــد.
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4.1. بنیان های سیاست تجاری استراتژیک برای دوره 2020-2025

   چارچوب سیاست تجاری استراتژیک بر پایه های زیر استوار است:
ــدار  ــر و پای ــرا هــم فراگی ــی رشــد اقتصــادی زی ــی و محــرک اصل ــت مل ــک اولوی ــوان ی ــل صــادرات به عن ــف: تبدی ال

ــی درآمدهــای ارزی؛ ــادوام اصل ــع ب اســت و  هــم منب
ب: افزایــش صــادرات از طریــق یــک عــزم ملــی مشــترک و منســجم همــراه بــا مشــارکت تمامــی وزارتخانه هــا، ادارات 

دولتــی و بخش هــای خصوصــی مرتبــط به منظــور تضمیــن انســجام سیاســی؛
ج: شناســایی مداخــالت1 اســتراتژیک در بخش هــای اولویــت دار بــر اســاس ابتــکار »ســاخت پاکســتان«. ایــن مداخــالت 

در ماتریــس اقــدام شناســایی شــده اســت.
ــد  ــی مانن ــت های مل ــای سیاس ــایر چارچوب ه ــادی و س ــوب کالن اقتص ــا چارچ ــاری ب ــت تج ــازی سیاس د: همسوس

ــره. ــی و غی ــد، سیاســت نســاجی و صنعت ــات، درآم مالی

4.2. اصول راهنما

اصول راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک  به شرح زیر است:
ــان  ــا پای ــات ت ــد داشــت. مکانیســم بازپرداخــت مالی ــود نخواه ــر صــادرات وج ــی ب ــوارض و مالیات ــه ع ــف: هیچ گون ال

ــی و خــودکار شــود. ــا ســاده، قطع 2021-2020 بررســی خواهــد شــد ت
ب: قیمت های انرژی رقابتی مستمر برای بخش های صادرات محور وجود داشته باشد.

ج: ابتــکارات حمایتــی و تشــویقی ســاده، خــودکار، عملکــرد محــور و زمانمنــد باهــدف افزایــش صــادرات، بایــد تدویــن 
شــود. بــرای بخش هــای اولویــت دار، 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 نقش هــای چنــد ســازمانی در 

اکوسیســتم صــادرات باقی مانــده اســت را بــه حداقــل برســاند.

4.3. چشم انداز و مأموریت

ــا  ــی پوی ــازار داخل ــک ب ــه ی ــتان ب ــه »پاکس ــت ک ــن اس ــتراتژیک 2025-2020 ای ــاری اس ــت تج ــم انداز سیاس    چش
ــر صــادرات تبدیــل شــود«. مأموریــت ایــن اســت کــه  و کارآمــد و همچنیــن یــک اقتصــاد رقابتــی جهانــی مبتنــی ب
ــه ای و  ــره ارزش منطق ــده در زنجی ــام ش ــد ادغ ــاد کارآم ــک اقتص ــه ی ــی ب ــاد تک محصول ــک اقتص ــتان را از ی "پاکس

ــی تبدیــل کنــد". جهان

4.4. پیش بینی های مدل صادرات محور برای پنج سال آینده

   پیش بینی هــای صادراتــی بــرای سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2020-2025 بــر 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 
ــای  ــی، قیمت ه ــای داخل ــمی ارز، قیمت ه ــرخ اس ــای ن ــه معن ــی )ب ــر واقع ــرخ ارز مؤث ــتان و ن ــی پاکس ــص داخل ناخال
ــی  ــادرات طراح ــده ص ــی آین ــرای پیش بین ــناریو ب ــه س ــت. س ــا( اس ــی رقب ــای صادرات ــتان و قیمت ه ــی پاکس صادرات
شــده اســت. فاکتورهایــی ماننــد مشــخصات تخمیــن، کشــش های مربوطــه و مفروضــات ســناریو در )ضمیمــه - الــف( 
آورده شــده اســت. تفــاوت بیــن ســه ســناریو، بــر اســاس قیمت هــا در بــازار داخلــی پاکســتان بــود کــه منعکس کننــده 
رقابت پذیــری و هزینــه انجــام کســب وکار در داخــل کشــور اســت. فــرض بــر ایــن اســت کــه مداخــالت مؤثــر دولــت 
در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک، سیاســت ملــی تعرفــه، تســهیل تجــارت، ارتقــای فنــاوری، تأمیــن 
ــر رقابت پذیــری تأثیرگــذار  آســان ســرمایه و ســایر مــوارد در دســت اقــدام و طرح هــای ســهولت انجــام کســب وکار ب
 )B- ــه ــری در )ضمیم ــدی رقابت پذی ــل کلی ــداف عوام ــد. اه ــش می ده ــادرات را افزای ــه ص ــود و در نتیج ــد ب خواه

توضیــح داده شــده اســت.1
   ســناریوی اول، فــرض می کنــد کــه مداخــالت دولــت کــه در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک و ســایر 
ابتــکارات انجــام می شــود، در کمتریــن ســطح باشــد و قیمت هــا و هزینــه انجــام کســب وکار از رونــد موجــود پیــروی 
کنــد؛ بنابرایــن، رشــد 10.8 درصــدی قیمت هــا )ارزش واقعــی( بــرای ســال مالــی 2021، افزایــش 8 درصــدی در ســال 
مالــی 2022 و نــرخ رشــد ســاالنه 5.6 درصــدی از ســال مالــی 2023 تــا 2025 را بــه همــراه خواهــد داشــت. بــر اســاس 
ســناریوی دوم )متوســط( فــرض می کنــد کــه مداخــالت دولــت منجــر بــه کاهــش رشــد قیمت هــای داخلــی می شــود 
ــی  ــی 2022، 5.6 درصــد و طــی ســال مال ــی 2021، 8 درصــد، در ســال مال ــش قیمــت در ســال مال ــن افزای و بنابرای
2025-2023، 6 درصــد خواهــد بــود. بــر اســاس ســناریوی ســوم یــا ســناریوی خوش بینانــه، رشــد قیمت هــای داخلــی 
ــای  ــود. پیش بینی ه ــد ب ــد خواه ــا 2025، 5.5 درص ــی 2022 ت ــال مال ــرای س ــد و ب ــی 2021، 2.7 درص ــال مال در س

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

1. بــا 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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ــرآورد پیش بینــی صــادرات بخشــی بخش هــای اســتراتژیک ســنتی و جدیــد در قالــب  ــر ایــن، به منظــور ب    عــالوه ب
چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک T، ســهم صــادرات مربــوط بــه آنهــا در کل صــادرات پاکســتان بــرای 10 ســال 

گذشــته و ســال مالــی جــاری 2021 )11 مــاه( 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 پیش بینی شــده صــادرات بــرای هــر بخــش تعییــن شــده اســت. در ایــن راســتا، یــک تعامــل 
ــای  ــا پیش بینی ه ــه ب ــای فرمول ــق پیش بینی ه ــی از تطاب ــه حاک ــد ک ــام ش ــز انج ــی نی ــهام داران خصوص ــا س ــر ب مؤث

ــن زده شــده توســط بخش هــای مربوطــه اســت. تخمی
   در جــدول فــوق، ســه ســناریو توســط وزارت بازرگانــی به منظــور پیش بینــی صــادرات ارائــه شــده اســت. 
ــت.  ــرده اس ــرح ک ــاری را مط ــش از انتظ ــد بی ــده، رش ــام ش ــتان انج ــت پاکس ــط دول ــه توس ــر ک ــای اخی پیش بینی ه
ــدف  ــت و ه ــرده اس ــزار ک ــی برگ ــهام داران خصوص ــا س ــی را ب ــاوره ای دقیق ــات مش ــی، جلس ــًا، وزارت بازرگان متعاقب
صادراتــی 31.21 میلیــارد دالری بــرای ســال مالــی 2022-2021 را ارائــه کــرده اســت. هــدف پیشــنهادی نیــز توســط 
نخســت وزیر نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. پیش بینی هــای بخــش مــدل محــور و نیــز اهــداف صادراتــی وزارت 

ــده اســت. ــه C( آورده ش ــر نظــری در )ضمیم ــی از منظ بازرگان

4.5. شناسایی بخش های اولویت دار

ــت و  ــر، ظرفی ــوی دیگ ــت از س ــای دارای اولوی ــو بخش ه ــک س ــی، از ی ــای بین الملل ــد تقاض ــی رون ــس از بررس    پ
ــترین  ــاد بیش ــدف ایج ــا باه ــول راهنم ــده اند. اص ــایی ش ــتان شناس ــی پاکس ــف صادرات ــای مختل ــای بخش ه قابلیت ه
ــی  ــا بازده ــراه ب ــی هم ــتر صادرات ــای بیش ــت فرصت ه ــه ظرفی ــد ک ــام ش ــی انج ــالت در بخش های ــا و مداخ تالش ه
ــا اولویت هــای سیاســی  ــه ایجــاد همســویی ایــن فراینــد ب ــژه ای ب ــد، طراحــی شــد. هم زمــان توجــه وی بیشــتر را دارن
گســترده تر دولــت در نســاجی، کشــاورزی، مهندســی، خــودرو، فــرآوری مــواد غذایــی، داروســازی و خدمــات ایجــاد شــد.

   وزارت بازرگانــی بخش هــای اولویــت دار زیــر را شناســایی کــرده اســت کــه بــه دو بخــش ســنتی و توســعه ای تقســیم 
شــده اند:
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بخش های سنتیبخش های توسعه ای

کاالهای مهندسی- 1
دارویی- 2
مرمر و مواد معدنی- 3
مواد آشامیدنی و غذاهای فرآوری شده- 4
کفش- 5
سنگ های قیمتی و جواهرات- 6
مواد شیمیایی- 7
دام و طیور- 8
میوه و سبزیجات- 9
غذاهای دریایی- 10
11 - ،IT بخــش  بــر  تمرکــز  )به ویــژه  خدمــات 

توریســم( و  لجســتیک  حمل ونقــل، 

پوشاک و منسوجات- 1
چرم- 2
ابزار جراحی- 3
کاالهای ورزشی- 4
فرش- 5
برنج- 6
لوازم غذاخوری )کارد و چنگال(- 7

   TDAP موظــف بــه ارائــه یــک اســتراتژی جامــع بازاریابــی محصــوالت صادراتــی ظــرف ســه مــاه بــا تمرکــز بــر 
ــت.  ــدام اس ــای اق ــا ماتریس ه ــق ب ــی مطاب ــازهای داخل ــن توانمندس ــالت و همچنی ــت دار و مداخ ــای اولوی بخش ه
مأموریت هــای تجــاری پاکســتان در خــارج از کشــور نیــز واقع بینانــه و قابــل انجــام، باهــدف تحرک بخشــی بــه بــازار 

ــود. ــد ب ــوالت خواه ــه محص ــی ب ــای تنوع بخش و برنامه ه

4.6. فرایند طراحی مدل

   چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2025-2020، از طریــق یــک فراینــد مشــاوره و بازبینــی گســترده از جملــه 
تمامــی ســهام داران چــه از بخــش خصوصــی و چــه دولتــی تدویــن شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، شــرکای توســعه یافته 
بین المللــی نیــز در مراحــل مختلــف فراینــد طراحــی مــدل، دخیــل بودنــد. در ابتــدا، از مراکــز مختلــف از جمله فدراســیون 
ــاغل  ــاری، مش ــای تج ــت، انجمن ه ــی و صنع ــای بازرگان ــتان )FPCCI(، اتاق ه ــت پاکس ــی و صنع ــای بازرگان اتاق ه
ــازمان های  ــایر س ــی و س ــای محل ــا، دولت ه ــا/ بخش ه ــار، وزارتخانه ه ــر، تج ــای فک ــگاه ها، اتاق ه ــی، دانش خصوص
ــا مراکــز عمــده صــادرات محــور در  دولتــی خواســته شــد تــا پیشــنهادات خــود را ارائــه کننــد. جلســات گســترده ای ب
مناطــق مختلــف کشــور از جملــه کراچــی، پیشــاور، حیدرآبــاد، ســیالکوت، فیصــل آبــاد، ســوکور، الهــور، مولتــان، کویتــه 
و اســالم آباد برگــزار شــد. عــالوه بــر ایــن، یــک کنفرانــس بین المللــی تحــت عنــوان تولیــد و تجــارت و ســمپوزیومی 
بــا آژانس هــای امــالک خریــد خانــه ســازماندهی شــد. پیشــنهادهای کتبــی یــا شــفاهی ارائــه شــده توســط متنفــذان 
ــه  ــتان های مربوط ــا، ادارات و اس ــه وزارتخانه ه ــی از جمل ــش عموم ــذان بخ ــور متنف ــا حض ــورتی ب ــات مش در جلس
دولت هــا، نهادهــای نظارتــی و ســازمان های مجــری چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک، مطــرح و نظــرات آنهــا 
را جویــا شــدند. ایــن فراینــد گســترده بــا هــدف تدویــن یــک سیاســت تجــاری جامــع و مؤثــر بــرای پنــج ســال آینــده 
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انجــام شــد.
   در مرحلــه دوم، یــک کارگــروه ویــژه در قالــب ابتــکار "ســاخت پاکســتان"، میــان متنفــذان در بخش  هــای مختلــف 
تعامــل ایجــاد کــرد؛ طرح هــای جامــع و مؤثــری از ایــن تعامــل برآمــد کــه در نهایــت به عنــوان بخشــی از ســند ایــن 

سیاســت را تشــکیل داد. 
ــان نظــرات آنهــا  ــا می ــا شــد ت ــال ایــن سیاســت را جوی ــی نظــرات ســایر وزارتخانه هــا و ادارات در قب    وزارت بازرگان
ــا متنفــذان بخــش  و ایــن سیاســت، همســویی ایجــاد شــود. عــالوه بــر ایــن، وزارت تجــارت و TDAP بــه ترتیــب ب
خصوصــی در مــورد مســائل پــس از کوویــد 19 کــه جامعــه تجــاری بــا آن مواجــه اســت و همچنیــن شناســایی و ارائــه 

راهــکار در جهــت تخفیــف اثــرات آنهــا، همــکاری کــرده اســت. 

4.7. مکانیسم اجرا، نظارت و ارزیابی

ــز  ــتراتژیک 2025-2020، حائ ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــند چارچ ــت س ــور موفقی ــی به منظ ــکارات سیاس ــرای ابت اج
اهمیــت حیاتــی اســت. به منظــور نظــارت بــر اجــرای چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2025-2020، تصمیــم 
ــه ایجــاد یــک نهــاد کارکــردی متقابــل تحــت عنــوان هیئــت توســعه صــادرات ملــی (NEDB) گرفتــه شــد کــه  ب

متشــکل اســت از:
1 -نخست وزیر پاکستان )رئیس(

2 -مشاور نخست وزیر/ وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری
3 -وزیر طراحی، توسعه و ابتکارات ویژه

4 -وزیر صنایع و تولید
5 -وزیر دارایی و عواید

6 -وزیر نیرو/ بخش نیرو
7 -وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی

8 -رئیس بانک مرکزی پاکستان
9 -دبیر بازرگانی/ عضو/ دبیر هیئت مدیره

10 -وزیر دارایی
11 -رئیس هیئت سرمایه گذاری
12 -رئیس هیئت فدرال عواید

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

15 -رئیس اتاق بازرگانی و صنعت سرمایه گذاران خارج از کشور
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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 شــرکت ها، مشــاوره های اســتراتژیک ارائــه نمایــد. 
ایــن ســازمان نــه تنهــا بــر همســویی، پیشــرفت و اجــرای چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک  و ابتــکارات سیاســتی 
خــاص بخش ــهای مختلــف، نظــارت خواهــد داشــت، بلکــه بــه عنــوان پلــت فــرم نظــارت و ارزیابــی بــرای سیاســت ها  

و  ابتــکارات مختلــف دولــت در جهــت  افزایــش صــادرات نیــز عمــل خواهــد کــرد.
ــتور کار  ــوارد دس ــود و در م ــد ب ــه خواهن ــی مربوط ــای دولت ــده بخش ه ــر نماین ــای زی ــوق، اعض ــوارد ف ــر م ــالوه ب ع

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 نخست وزیر در امور نفت یا وزیر بخش نفت

د: وزیر امور دریایی یا دبیر وزارت امور دریایی
ه: رؤسای دولت های 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.

ــتراتژیک2020 - ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــنهادی در چارچ ــکارات پیش ــز ابت ــام موفقیت آمی ــان از انج ــرای اطمین    ب
ــرد  ــتفاده از رویک ــی، اس ــر کارای ــز ب ــا تمرک ــال ب ــی )E&M( فع ــارت و ارزیاب ــک مکانیســم نظ ــداوم آن، ی 2025 و ت
ــترده  ــار گس ــگاهی، انتش ــی دانش ــی و تخصص ــای فن ــتفاده از تکنیک ه ــرفت، اس ــر پیش ــارت ب ــرای نظ ــارکتی ب مش
اطالعــات و اســتفاده از منابــع متعــدد و جدیــد ایجــاد خواهــد شــد. در چارچــوب بررســی دوره ای اهــداف، نظرســنجی ها 
و گزارش هــای مربوطــه جمــع آوری خواهــد شــد و تجزیه وتحلیــل شــده و در صــورت نیــاز، مطالعاتــی بــرای ســنجش 

پیشــرفت انجــام شــده در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک انجــام خواهــد شــد.

4.8. منابع مالی برای حمایت از ابتکارات چارچوب سیاست تجاری استراتژیک 

   در ایــن طــرح تاکیــد ویــژه بــر اســتفاده از تمامــی روش هــای تأمیــن منابــع مالــی خواهــد بــود. بــر اســاس چارچــوب 
سیاســت تجــاری اســتراتژیک، دولــت قصــد دارد تســهیالت تجــاری و ابتــکارات ترویجــی را در جهــت توســعه هدفمنــد 

زیرســاخت های اقتصــادی بــرای اطمینــان از ســهولت انجــام کســب وکار و افزایــش صــادرات، ارائــه کنــد.
ــای در  ــتر پروژه ه ــی بیش ــن مال ــور تأمی ــهیالتی را به منظ ــادرات )EDF(، تس ــعه ص ــدوق توس ــتا، صن ــن راس    در ای
حــال انجــام و پروژه هایــی کــه بــرای آینــده در نظــر گرفتــه شــده اند را ارائــه می کنــد. عــالوه بــر ایــن، منابــع مالــی 
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موردنیــاز از طریــق بودجــه عمومــی، برنامــه توســعه بخــش عمومــی )PSDP(، طرح هــای مالــی دولــت، حمایــت مالــی 
ــره  ــی و غی ــی و خارج ــرمایه گذاری های داخل ــذب س ــی، ج ــات مال ــده و مؤسس ــی کمک کنن ــای بین الملل از آژانس ه

ــود. ــن می ش تأمی
ــاری  ــه تج ــرای جامع ــب ب ــی مناس ــاد محیط ــرای ایج ــی )PPP( ب ــش خصوص ــی بخ ــارکت عموم ــن مش    همچنی
پاکســتان باهــدف ایجــاد یــک محیــط اقتصــادی پایــدار و تقویــت صــادرات، مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. هزینــه 

مالــی مداخــالت اســتراتژیک در ضمیمــه -D قــرار داده شــده اســت.

ضمیمه D: هزینه های تخمینی مالی سیاست تجاری پاکستان 2020-25

شماره
فعال کننده 

اصلی1
حوزه های عملیاتی

سال 

1

سال 

2

سال 

3

سال 

4
مجموعسال 5

1
افزایش 

رقابت پذیر 

افزایش بهره وری:

طرح ارتقاء فناوری؛ بهبود توسعه 
منابع انسانی کارآفرین و کارایی 
مدیریت؛ طرح توسعه محصول؛ 

حمایت از تست و گواهی استاندارد 
بین المللی و غیره(

22/22/42/63/813

ارتقا کیفی محصوالت:

بهبود خدمات نهادهای صدور 
(CB) گواهی شخص ثالث

0/040/040/050/050/060/24

2
ادغام در 

زنجیره های 
ارزش جهانی

تنوع بخشی به صادرات:

افزایش نفوذ در بازارهای 
موجود، تنوع بخشی به بازارهای 

غیرسنتی، تنوع بخشی در 
بخش ها، حمایت از صادرات 

مبتنی بر نوآوری و غیره(

برندسازی:

تقویت ابتکار ملی برندسازی؛ 
حمایت از بنگاه ها در ارتقا و 

کسب برند و غیره

0/50/530/560/590/612/79

1- Key Enabler
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شماره
فعال کننده 

اصلی1
حوزه های عملیاتی

سال 

1

سال 

2

سال 

3

سال 

4
مجموعسال 5

3
اکوسیستم 

صادرات

توسعه زیرساخت ها، تقویت 
نهادی، رعایت استانداردها، پادمان 
های اجتماعی و زیست محیطی 

و غیره:

تأسیس و عملیاتی کردن پورتال 
ملی جهت تسهیل تجارت، 

ایجاد واحدهای تسهیل تجارت 
)TFUs( در TDAP؛ تقویت 
نهادی؛ بهبود زیرساخت ملی 

کیفیت )NQI(؛ حمایت از سازمان 
ملی استاندارد؛ حمایت از ایجاد 
تسهیالت مشترک؛ توسعه رشد 

کشاورزی و غیره

443/53216/5

8/599/018/958/879/344/72مجموع

5. چارچوب استراتژیک 2020-25
ــا  ــاوره ب ــترده، مش ــای گس ــی و بخش ه ــی سیاســت های تجــاری قبل ــتان، ارزیاب ــرد تجــاری پاکس ــر عملک ــروری ب م
ــه اهــداف چارچــوب  ــه شناســایی "توانمندســازهای مهــم حیاتــی" )CE( شــد کــه در دســتیابی ب ــان منجــر ب ذی نفع
ــرار  ــث ق ــر موردبح ــر CE در زی ــدرج در ه ــتی من ــالت سیاس ــد. مداخ ــک می کن ــتراتژیک کم ــاری اس ــت تج سیاس
ــن سیاســت مشــخص  ــات ای ــک از اقدام ــر ی ــرای ه ــاد مســئول را ب ــا نه ــی، وزارت ی ــدام تفصیل ــه اق ــرد. برنام می گی
ــس  ــرای ماتری ــه پیوســت E ب ــرای مداخــالت سیاســتی )ب ــد. )ب ــن می کن ــی تعیی ــدول زمان ــا ج ــرای آنه ــد و ب می کن

اقــدام مراجعــه کنیــد(.

CE-1 :5.1 . افزایش رقابت

   کاهــش 18 درصــدی ســهم پاکســتان از بــازار جهانــی طــی دهــه گذشــته، بــه ایــن معنــی اســت کــه از میــزان رقابــت 
ــه احیــای  ــه طــور حیاتــی ب ــی ب ــازار جهان ــازار جهانــی کاســته شــده اســت. بازیابــی ســهم ب صــادرات پاکســتان در ب
بخــش رقابــت صــادرات پاکســتان بســتگی دارد. وزارت بازرگانــی، حوزه هــای اقــدام و اقدامــات سیاســتی زیــر را بــرای 

ــری شناســایی کــرد: افزایــش رقابت پذی

)CE-1. a( 5.1.1 . کاهش هزینه انجام کسب وکار

ــد،  ــدارکات کارآم ــق ت ــه از طری ــای مبادل ــد هزینه ه ــدگان، بای ــره وری صادرکنن ــت و به ــش رقاب ــور افزای    به منظ
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رویه هــای اداری یکپارچــه، الزامــات اســنادی کمتــر و زمــان انتظــار کاالهــا در بندرهــا کاهــش یابــد تــا تــداوم انــرژی 
ــرای صنعــت صــادرات را تضمیــن کنــد. رقابتــی منطقــه ای ب

ــت  ــای بازپرداخ ــون طرح ه ــدود همچ ــی مح ــای زمان ــی در بازه ه ــوق های صادرات ــه مش ــا ارائ ــن، ب ــر ای ــالوه ب    ع
ــه- ــش هزین ــد از کاه ــره بای ــرمایه و غی ــن س ــه تأمی ــهیالت کم هزین ــات و تس ــت مالی ــروش، بازپرداخ ــوارض، ف ع

ــاندن  ــادرات و به حداقل رس ــرای ص ــدت ب ــای بلندم ــش هزینه ه ــور کاه ــرد. به منظ ــت ک ــب و کار  حمای ــای کس ه
ــل دوام، در خــط تســهیالت بازپرداخــت اقتصــادی  ــد قاب ــی، طرح هــای جدی ریســک های موجــود در تجــارت بین الملل
ــنهاد  ــدی از LTFF، پیش ــرای بهره من ــا SBP ب ــورت ب ــس از مش ــوراها پ ــژه ش ــش وی ــط بخ ــت )TERF(1 توس موق
ــی  ــن تالش های ــوب، صــادرات پاکســتان را افزایــش خواهــد داد. همچنی ــرخ ارز مطل ــن، ن ــر ای خواهــد شــد. عــالوه ب
بــرای عملیاتــی کــردن اگزیــم بانــک2 در طــی دو مــاه بــا همــکاری بخــش مالــی و هماهنگــی نزدیــک بــرای ارائــه 
ــی/ بیمــه  ــات گارانت ــی و خدم ــدی از وام جامــع صادرات ــدگان جهــت بهره من ــرای صادرکنن ــه ای ب تســهیالت یک مرحل
انجــام خواهــد شــد. ایــن تســهیالت بــه اســتحکام بــازار و خلــق ابتــکارات توســعه ای/ تنوع بخــش کمــک خواهــد کــرد.

)CE-1. b( 5.1.2. منطقی سازی تعرفه

ــع، رفــع تعصبــات  ــد نقشــی حیاتــی در تخصیــص مناب    بدیهــی اســت کــه بهینه ســازی تعرفه هــای وارداتــی می توان
ضــد صادراتــی، حمایــت از صنعــت داخلــی، بهبــود رقابت پذیــری، جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری ها و بهبــود تــراز 
ــای  ــرای کااله ــوارض واردات بیشــتر ب ــق وضــع ع ــد از طری ــع درآم ــد و توزی ــع درآم ــک منب ــوان ی ــا به عن پرداخت ه

لوکــس و کاهــش آن در تعرفــه مــواد اولیــه و کاالهــای واســطه ای داشــته باشــد.
   درگذشــته سیاســت تعرفــه ای، به عنــوان ابــزار تولیــد درآمــد به جــای ابــزار سیاســت تجــاری بــه کار گرفتــه شــده اســت 
کــه الیه هــای متعــددی از انحرافــات را در ســاختار صنعتــی صــادرات ایجــاد کــرده اســت. سیاســت تعرفــه به عنــوان 
یــک ابــزار سیاســت تجــاری می توانــد به عنــوان ابــزار الزم بــرای دگرگونــی ســاختاری و تغییــر در مزیت هــای نســبی 
ــه ای و  ــره ارزش منطق ــرای زنجی ــی ب ــای عمیق ــه پیامده ــکار رود ک ــادی ب ــای اقتص ــدد فعالیت ه ــص مج ــا تخصی ب

جهانــی بــه همــراه مــی آورد.
ــم  ــه رژی ــتیابی ب ــی دس ــداف اصل ــا اه ــه ای را ب ــا سیاســت تعرف ــت داده شــده اســت ت ــی مأموری ــه وزارت بازرگان    ب
ــد از  ــش تولی ــری بخ ــود رقابت پذی ــاری، بهب ــت تج ــای سیاس ــان دهنده اولویت ه ــه نش ــفاف ک ــاده و ش ــه ای س تعرف
ــع، افزایــش امــکان رشــد و افزایــش  ــود تخصیــص مناب ــی، بهب ــه نهاده هــای واردات ــه معافیــت گمرکــی ب ــق ارائ طری
ــن،  ــر ای ــد. عــالوه ب ــرا کن ــا را اج ــا در ســاختار تعرفه ه ــع ناهنجاری ه ــزوده و رف ــد ارزش اف ــه تولی اشــتغال، تشــویق ب
در قالــب سیاســت تعرفــه، رفتــار ویــژه ای بــا بخش هــای مشــخص شــده در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــور در نظ ــادرات از کش ــای ص ــور ارتق به منظ
ــرات عمــده ای را در  ــر روی اصالحــات تعرفه هــا را آغــاز کــرده و تغیی ــر کار ب    هیئــت سیاســت گذاری تعرفــه، پیش ت
1  the line of Temporary Economic Refinance Facility (TERF) 
2  Exim Bank
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ســاختار تعرفه هــا در الیحــه مالــی فعلــی پیشــنهاد کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، به عنــوان یــک نقشــه راه بــرای فــاز 
ــدی  ــع کلی ــه ای در صنای ــی شناســایی می شــود و اصالحــات تعرف ــی در ســاختار تعرفه هــای فعل ــدی، ناهنجاری های بع
تولیــدی ماننــد نســاجی، قطعــات خــودرو، آهــن و فــوالد، پالســتیک، مــواد شــیمیایی و دارویــی پیشــنهاد خواهــد شــد. 
ــای  ــا قیمت ه ــع ب ــن صنای ــه ای ــا ب ــه نهاده ه ــی، ارائ ــا در ســطح بین الملل ــد آنه ــردن تولی ــی ک ــرای رقابت اصالحــات ب
رقابتــی بین المللــی و تضمیــن رقابت پذیــری، حفاظــت از بخــش صنعتــی از طریــق ســاختار تعرفــه ای مناســب خواهــد 
ــازی  ــد منطقی س ــر فراین ــا تأثی ــد ت ــد ش ــام خواه ــف انج ــای مختل ــرای بخش ه ــی ب ــن، مطالعات ــر ای ــالوه ب ــود. ع ب

ــود. ــایی ش ــا شناس تعرفه ه

)CE-1. c( 5.1.3. افزایش بهره وری

   افزایــش بهــره وری بــرای بهبــود رقابت پذیــری اقتصــاد، حیاتــی اســت. ایــن امــر در درجــه اول، بــه بنگاه هایــی کــه 
بــا ایجــاد محیطــی مناســب توســط سیاســت های دولــت حمایــت می شــوند، بســتگی دارد. در ســطح شــرکت ها، بهبــود 
ــع انســانی و کارایــی مدیریــت دولــت حاصــل  ــوآوری، توســعه مناب ــاوری، فرهنــگ ن بهــره وری از طریــق پذیــرش فن
ــی،  ــت از آژانس هــای توســعه بین الملل ــا حمای ــق چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک و ب ــت از طری می شــود. دول

بایــد برنامه هایــی را بــرای گســترش فرهنــگ توســعه انجــام دهــد.

)CE-1. d( 5.1.4. افزایش کیفیت محصوالت

ــی و همین طــور  ــه محصــوالت پاکســتانی در ســطح محل ــی در افزایــش اعتمــاد ب    کیفیــت محصــوالت نقــش حیات
ــخص  ــه ش ــدور گواهینام ــازمان های ص ــه س ــات کم هزین ــود خدم ــر بهب ــت ب ــد. دول ــا می کن ــادرات ایف ــه ص در مرحل
ثالــث )CB( در بخــش دولتــی و خصوصــی تمرکــز خواهــد کــرد تــا امکانــات را بــرای صادرکننــدگان بــر اســاس نیــاز 

ــد. ــهیل کن ــی را تس ــداران بین الملل خری

CE-2 :5.2. سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

   ســرمایه گذاری و تجــارت یــک رابطــه مهــم بــا یکدیگــر دارنــد. ســرمایه گذاری در تولیــد صادراتــی امــری ضــروری 
اســت. رشــد اقتصــادی پاکســتان طــی 5 ســال گذشــته، عمدتــًا بــر محــور بــازار داخلــی به جــای صــادرات هدایــت شــده 
بــوده اســت. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI(، یکــی از ابزارهــای حیاتــی اســت کــه کشــورها به منظــور توســعه 
ــان ســرمایه گذاری  ــوآوری و فــن آوری پیگیــری می کننــد. جری زیربنــای صنعتــی، ارتقــای زیرســاخت ها و گســترش ن
مســتقیم خارجــی در دهه هــای اخیــر افزایش یافتــه اســت. توســعه در لجســتیک تجــاری، آزادســازی تجــارت از طریــق 
ــل  ــی، از عوام ــای ارزش جهان ــور زنجیره ه ــه ای و ظه ــاری منطق ــای تج ــی و موافقت نامه ه ــارت جهان ــازمان تج س
ــی،  ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــذب س ــت های ج ــه، سیاس ــت. در نتیج ــوده اس ــی ب ــل باق ــن تکام ــرای ای ــی ب حیات

ــده شــده اســت. ــده ای درهم تنی ــه طــور فزاین تجــارت و ســرمایه گذاری ب
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   وزارت تجــارت بــا همــکاری هیئــت ســرمایه گذاری )BOI( و ســرمایه گذاری اســتانی آژانس هــای ترویــج1، چارچوبــی 
ــد صــادرات محــور  ــرمایه گذاری در تولی ــذب س ــرای ج ــرمایه گذاری ب ــا سیاســت س ــام سیاســت تجــاری ب ــرای ادغ ب

چارچــوب بــر اســاس مــوارد زیــر خواهــد بــود:
اصول:

)i( دگرگونی ساختاری پایگاه تولید پاکستان؛
ــی بخش هــای  ــاء فــن آوری، تخصــص و افزایــش کارای ــرای ارتق ــدار ب )ii( ســرمایه گذاری میان مــدت و بلندمــدت پای

اولویت دار؛
)iii( افزایش رقابت پذیری برای ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران برای تولید در پاکستان.

)IV( افزایش سهولت انجام کسب وکار با رفع تنگناها، ساده سازی رویه ها و بهبود کارایی سازمانی.
)v( استفاده از اهرم دسترسی به بازار با مذاکره با شرکای تجاری دوجانبه و چندجانبه.

)vi( اســتفاده از اهــرم بــازار داخلــی از طریــق حفاظــت محــدود بــه زمــان بــرای واردات رقابتــی، جایگزینــی و در نهایــت 
ــد صــادرات محور. تولی

)vii( ادغام در زنجیره های ارزش جهانی از طریق بهبود رقابت و تسهیل تجارت.
ــای  ــه بازاره ــی ب ــی و دسترس ــای جهان ــا بازاره ــاط ب ــه ای، ارتب ــی منطق ــرای یکپارچگ ــتفاده از CPEC ب  )viii( اس

ــن. ــژه چی ــایه به وی همس
ــته  ــًا بس ــود. ضمن ــه می ش ــارت ارائ ــا تج ــط ب ــرمایه گذاری مرتب ــوب س ــعه چارچ ــرای توس ــاله ب ــی یک س ــدول زمان ج

مشــوق معافیــت مالیاتــی نیــز در مراحــل پایانــی تدویــن و نــگارش هســت. 

CE-3 :5.3. ادغام در زنجیره های ارزش جهانی

ــی  ــای مل ــر مرزه ــودی در سراس ــورت عم ــده ای به ص ــور فزاین ــه ط ــد ب ــای تولی ــروز، الگوه ــی ام ــاد جهان    در اقتص
تکه تکــه شــده اند کــه بــه نوبــه خــود ســاختار تولیــد و تجــارت جهانــی در سراســر جهــان را حــول زنجیره هــای ارزش 

)GVCs( بازســازی کــرده اســت.
و  رقابت پذیــری  افزایــش  یعنــی  قبلــی،  پیشــنهاد شــده در بخش هــای  ابتــکارات  اصلــی  اجــرای رشــته     
ــا بتواننــد خــود را در زنجیــره  ــا تجــارت، زمینــه ای را بــرای شــرکت ها فراهــم می کنــد ت ســرمایه گذاری های مرتبــط ب
ارزش جهانــی ادغــام کننــد. وزارت تجــارت بــه شــرکت هایی کــه فرایندهــای خــود را ارتقــا داده انــد، کمــک می کنــد 

ــد: ــال می کن ــر را دنب ــی زی ــای کانون ــه حوزه ه ــوند ک ــق ش ــی ملح ــره ارزش جهان ــه زنجی ــا ب ت

)CE-3. a( 5.3.1. دسترسی به بازار پیشرفته

ــت.  ــور اس ــک کش ــات ی ــوالت و خدم ــری محص ــده رقابت پذی ــم تعیین کنن ــل مه ــک عام ــازار ی ــه ب ــی ب    دسترس
وزارت بازرگانــی بــر اســتفاده بهینــه از شــرایط فعلــی منطقــه ای 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 صرفــًا کاالهــا پیگیــری خواهــد شــد. بــرای بهینه ســازی 
اســتفاده از دسترســی پیشــرفته بــه بــازار تحــت موافقت نامه هــای تجــارت آزاد )FTA(، قراردادهــای تجــاری ترجیحــی 
)PTAs(، سیســتم ترجیحــات تعمیم یافتــه )GSP( پــالس1 و پــس از برگزیــت، یــک اســتراتژی ارتباطــی بــازاری بــرای 
انتشــار اطالعــات در مــورد فرصت هــا اجــرا خواهــد شــد. اســتراتژی ارتباطــات شــامل ســمینارها و تبلیغــات منظــم از 

طریــق رســانه های الکترونیکــی، دیجیتــال و چاپــی خواهــد بــود. 
   از زمــان اعطــای امتیــاز GSP Plus توســط اتحادیــه اروپــا بــه پاکســتان در ســال 2014، تجــارت اتحادیــه اروپــا و 
پاکســتان بهبودیافتــه اســت. بــه طــور مشــخص حجــم کل تجــارت در ســال 2014-2013، 11.961 میلیــارد دالر بــود 
ــاری آن 1.814  ــازاد تج ــید و م ــارد دالر رس ــه 14.506 میلی ــال 2019-2018 ب ــت و در س ــش یاف ــج افزای ــه به تدری ک
میلیــارد دالر بــود. امتیــازات فعلــی تحــت ترتیبــات GSP Plus تــا دســامبر 2023 ادامــه خواهــد داشــت و در قالــب یــک 
رژیــم جدیــد پــس از ژانویــه 2024 نیــز دنبــال خواهــد شــد. بــا انجــام ســه بررســی موفــق توســط اتحادیــه اروپــا در 
مــورد اجــرای تعهــدات اجرایــی تحــت ترتیبــات GSP Plus توســط پاکســتان و توجــه ســریع رهبــران سیاســی اتحادیــه 

اروپــا، امتیــازات مشــابه به احتمــال زیــاد پــس از دســامبر 2023 ادامــه خواهــد یافــت.
ــرای تأمیــن  ــا را ب ــا مقامــات اتحادیــه اروپ ــه کار خواهــد بســت ت    در ایــن راســتا، پاکســتان تمــام تــالش خــود را ب
مزایــای اعطــا شــده تحــت پوشــش "رژیــم تجــارت جانشــین"2 مجــاب نمایــد. بریتانیــا یکــی از مهم تریــن شــرکای 
ــزرگ کاالهــای صادراتــی پاکســتان در  تجــاری و ســرمایه گذار مهــم پاکســتان اســت. ایــن کشــور ســومین مقصــد ب
ــه بیــش از 2.7  ــن دو کشــور در ســال 2019 ب ــه بی ــا اســت. کل تجــارت دوجانب ــن مقصــد در اروپ جهــان و بزرگ تری

میلیــارد دالر رســید کــه 1.7 میلیــارد دالر صــادرات از پاکســتان بــه انگلیــس بــوده اســت.
ــی و تجــاری و  ــی، پول ــا نیســت. سیاســت های مال ــه اروپ ــا دیگــر بخشــی از گمــرک اتحادی    از ژانویــه 2021، بریتانی
به ویــژه تعرفــه هــای خــود را اجــرا خواهــد کــرد. به عنــوان بخشــی از تعهــدات همگرایــی اقتصــادی و برنامــه توســعه 
گســترده تر، انگلســتان اعــالم کــرده اســت کــه طرح هــای ترجیحــی تجــاری خــود را بــرای کشــورهای درحال توســعه 

ــد. ــدازی می کن ــعه راه ان ــر درحال توس و کمت

)CE-3. b( 5.3.2. تنوع صادرات

ــا رشــد صــادرات دارد. اتــکای شــدید     تنــوع صــادرات از نظــر بنگاه هــا، محصــوالت و بازارهــا همبســتگی مثبتــی ب
بــه چنــد کاالی اولیــه در ســبد صادراتــی و  اتــکا بــه بــازار کشــورهای محــدود، صــادرات کشــور را به شــدت در برابــر 

ــد. ــیب پذیر می کن ــی آس ــوک های خارج ش
   صــادرات پاکســتان بــر محصــوالت معــدودی متمرکــز اســت کــه توســط چنــد شــرکت بــه بازارهــای معــدودی صــادر 

GSP 1+  مکانیســمی تشــویقی  اســت کــه از ســوی اتحادیــه اروپــا  در راســتای حمایــت از توســعه پایــدار و حکمرانــی خــوب در کشــورهای در حــال توســعه تعریــف 
ــده است.  ش

2  - the successor trade regime



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان27

می شــود. بخــش منســوجات، حــدود 61 درصــد از کل صــادرات کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســهم غیــر 
منســوجات در صــادرات کمتــر از 40 درصــد اســت.

   تمرکــز محصــوالت در همــان بخــش نیــز بیشــتر بــه ســمت ارزش افــزوده پاییــن تمایــل دارد. مداخــالت سیاســتی 
ــام  ــاال انج ــه ب ــط   ب ــی متوس ــوای تکنولوژیک ــا محت ــوالت ب ــادرات در محص ــهم ص ــش س ــا افزای ــی ب وزارت بازرگان
ــوا  ــه، کین ــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی همچــون انب ــر تنــوع بخشــی ب خواهــد شــد. در ایــن راســتا اقدامــات ب
ــرات و الســتیک  ــیکلت، ســه چرخ، لوازم خانگــی، جواه ــا و محصــوالت غیرکشــاورزی، نمــک، شیشــه، موتورس و خرم
ــی خــود  ــش فن ــد دان ــی بتوانن ــای صنعت ــه بخش ه ــز علمــی، به طوری ک ــا مراک ــت ب ــام صنع ــد شــد. ادغ متمرکزخواه
ــا صنعــت  ــد ت ــاال کمــک می کن ــا ارزش افــزوده ب ــه تولیــد محصــوالت ب ــد. ایــن امــر ب را گســترش داده و ارتقــا دهن
ــارت  ــت. تج ــر اس ــی رقابتی ت ــطح بین الملل ــا در س ــل از آنه ــزوده حاص ــادرات ارزش اف ــه ص ــد ک ــد یاب ــه رش مربوط
ــرمایه گذاری  ــانی و س ــرمایه انس ــعه (R&D) ، س ــق و توس ــوآوری و تحقی ــای ن ــت، هزینه ه ــتدار محیط زیس دوس

ــد. ــک کن ــی1 کم ــه های بخش ــعه خوش ــه توس ــد ب ــی FDI می توان ــتقیم خارج مس
   وســعت ســبد محصــوالت صادراتــی بایــد بــا راهبردهــای پیشــنهادی دیگــری ماننــد منطقی ســازی و آزادســازی رژیــم 
ــادرات و  ــری ص ــتثنای FTA/ PTA و درنظرگی ــازات به اس ــوارض و امتی ــای ع ــذف معافیت ه ــا ح ــراه ب ــه ای هم تعرف
مناطــق اقتصــادی و لغــو مقــررات پیچیــده تجــارت، مدنظــر قــرار گیــرد. عــالوه بــر ایــن، قانــون نشــانه های جغرافیایــی 
ــان،  ــکاری ذی نفع ــا هم ــت ب ــون، دول ــن قان ــاس ای ــر اس ــده اســت. ب ــب ش ــدرال تصوی ــت ف ــه  توســط دول 22020ک
محصــوالت مختلــف را از طریــق ســازمان مالکیــت معنــوی )IPO( پاکســتان بــرای ثبــت عالئــم G.I شناســایی خواهــد 

کــرد.
ــرای گســترش  ــی، ب ــداد محــدودی از مقاصــد جغرافیای ــه تع ــق کاهــش وابســتگی ب ــازار از طری ــه ب    تنوع بخشــی ب
ــا نهاده هــای داخلــی و خدمــات، ضــروری اســت. بســته صادراتــی پاکســتان  فرصت هــای صــادرات و بهبــود ارتبــاط ب
از نظــر جغرافیایــی متمرکــز اســت، بخــش عمــده ای از ســبد صادراتــی بــه مقصــد کشــورهای صنعتــی، آن را در برابــر 
ــی 2020- ــال مال ــه دوم س ــد 19 در نیم ــیوع کووی ــد. ش ــیب پذیر می کن ــورها آس ــن کش ــوب در ای ــوک های نامطل ش
2019، تــا حــد زیــادی بــه مقاصــد اصلــی صــادرات پاکســتان ضربــه زد و در نتیجــه صــادرات را به شــدت 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. 

ــت،  ــرده اس ــب ک ــی کس ــته در آن جایگاه ــه از گذش ــتان ک ــادرات پاکس ــه ص ــنتی ک ــی/ س ــای فعل 1( بازاره
به عنوان مثــال ایــاالت متحــده آمریــکا، اتحادیــه اروپــا، انگلســتان، چیــن و خاورمیانــه. اســتراتژی در بازارهــای ســنتی، 

ــازار پاکســتان اســت. تــداوم و افزایــش ســهام فعلــی ب
ــت.  ــر اس ــی کمت ــزان قابل توجه ــه می ــا ب ــتان در آنه ــور پاکس ــه حض ــنتی ک ــوه/ غیرس ــای بالق 2( بازاره

1 -the sectoral clusters
2 - Geographical Indications Act
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ــرقی. ــوب ش ــیای جن ــیه و آس ــی، روس ــکای جنوب ــا، آمری ــزی، آفریق ــیای مرک ــی، آس ــیای جنوب ــال آس به عنوان مث
ــا  ــوع بازاره ــن ن ــرای ای ــای تجــاری، ب ــی مأموریت ه ــا همراه ــی و TDAP ب ــوذ، توســط وزارت بازرگان ــتراتژی نف اس
ــازار کــه شــامل نمایشــگاه های تجــاری، هماهنگــی تجــاری و برنامه هــای  ــال شــود. برنامه هــای نفــوذ در ب ــد دنب بای

مأموریــت تجــاری بایــد تقویــت شــوند.
   ابتــکار نــگاه بــه آفریقــا قبــاًل توســط وزارت بازرگانــی بــا موفقیــت اجــرا شــده اســت ماهیــت مشــابهی از برنامه هــای 
اســتراتژیک بــرای ســایر مناطــق/ کشــورها تدویــن خواهــد شــد. در قالــب نــگاه بــه آفریقــا، سیاســت وزارت بازرگانــی1 

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 2020 بــا موفقیــت برگــزار 
ــن  ــزار خواهــد داشــت. همچنی ــه و مصــر برگ ــز در نیجری ــا نی شــد. کنفرانس هــای توســعه تجــارت پاکســتان و آفریق
ــهم  ــش س ــتای افزای ــا در راس ــع آنه ــه ای )NTM( و رف ــات غیرتعرف ــایی اقدام ــور شناس ــژه ای به منظ ــمپوزیوم وی س
صــادرات متوســط   بــه بــاالی محصــوالت محتــوای فناورانــه، تشــکیل شــود. شــوراهای خــاص بخــش )SSCs( بایــد 
خطــوط تعرفــه خاصــی را شناســایی کننــد و همــراه بــا بازارهــای مقصــد و توصیه هایــی بــرای مداخــالت ارائــه نمایــد.

)CE-3. c( 5.3.3. صادرات مبتنی بر نوآوری

ــادرات  ــدار ص ــد پای ــت. رش ــادی اس ــری اقتص ــی و رقابت پذی ــعه صنعت ــی توس ــای اصل ــی از محرک ه ــوآوری یک    ن
تــا حــد زیــادی بــر اســاس تحقیــق و توســعه فنــاوری پیشــرفته کشــور بســتگی دارد. ورود دانــش کارآمــد در اقتصــاد 
ــورها در  ــی کش ــت های صنعت ــرمایه گذاری و سیاس ــارت، س ــوآوری، تج ــت. ن ــروری اس ــت ض ــوآوری و خالقی ــرای ن ب
حــال درهم تنیــده شــدن اســت. انتقــال پاکســتان از اقتصــاد عامــل محــور2 بــه بهــره وری محــور3 و متعاقبــًا بــه اقتصــاد 
ــه ســرمایه گذاری و  ــذار ب ــاز دارد. گ ــوی نی ــی و بخــش خصوصــی ق ــه مشــارکت بخــش دولت ــوآوری، ب ــر ن ــی ب مبتن

ــط تجــاری بســتگی دارد. ــه فراهم کــردن محی ــات بخــش عمومــی، ب ــوآوری در اقدام ن
ــر در  ــوآوری، تجدیدنظ ــرای ن ــزه ب ــاد انگی ــوآوری، ایج ــرمایه گذاری در ن ــه س ــی از جمل ــی، اقدامات ــش دولت    در بخ
ــرمایه گذاری  ــی، س ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــج س ــرکت(، تروی ــون ش ــات و قان ــرک، مالی ــی )گم ــات نظارت ترتیب
مشــترک گســترده و حمایــت از مالکیــت معنــوی و غیــره، و اقدامــات در بخــش خصوصــی شــامل ســرمایه گذاری در 
ــک  ــوان ی ــه به عن ــن زمین ــل انجــام اســت. در ای ــا قاب ــد و طرح ه ــات جدی ــت اختراع ــق و توســعه، ثب ــت، تحقی خالقی
طــرح آزمایشــی، وزارت بازرگانــی بــا همــکاری دانشــگاهیان و تولیدکننــدگان نســاجی، اســتراتژی ای را بــرای معرفــی 

نســل چهــارم انقــالب صنعتــی منســوجات در منطقــه تدویــن خواهنــد کــرد.
   همــکاری در ســایر ابتــکارات دولتــی ماننــد "پاکســتان دیجیتــال" در دســت بررســی اســت؛ ایجــاد مناطــق فنــاوری 
ــا  ــات ب ــوالت و خدم ــان و محص ــاد دانش بنی ــای اقتص ــرای ارتق ــالم آباد« ب ــش اس ــهر دان ــزرگ و »ش ــهرهای ب در ش

1- Under Look Africa Policy of MoC 
2 -factor-driven economy
3 -efficiency-driven
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ــوآوری در قالــب  ــرای موفقیــت ابتــکارات علمــی و ن ــا همــکاری وزارت علــوم و فنــاوری ب ــی ب هدایــت وزارت بازرگان
ــان اســت. CPEC در جری

)CE-3. d( 5.3.4. برندسازی

   اهمیــت برندســازی در ســطح جهانــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. در یــک بــازار رقابتــی جهانــی، ســرمایه گذاری 
ــع  ــه منب ــن ناملموس هــا ب در دارایی هــای نامشــهود اغلــب بیــش از ســرمایه گذاری در دارایی هــای فیزیکــی اســت. ای

اصلــی خلــق ارزش و ثــروت تبدیــل شــده اند. 
   در ســطح ملــی، »برندینــگ« وســیله ای بــرای ایجــاد و حفــظ مزیــت اســتراتژیک بــا هــدف رشــد اقتصــادی یــک 
ــی  ــه ایجــاد مزیــت رقابتــی مهمــی می شــود. ایــن در حال ــد ملــی مثبــت و قدرتمنــد، منجــر ب کشــور اســت. یــک برن
اســت کــه در مــورد پاکســتان، اینگونــه بــه نظــر مــی رســد کــه درک بــازار جهانــی از پاکســتان بــا واقعیــت تطابــق 
ــذا ایجــاد تصویــر یــک برنــد ملــی مثبــت و قــوی بــه منظــور ایجــاد آگاهــی جهانــی در مــورد ایــن کشــور،  ــدارد ل ن
ــن راســتا، وزارت  ــج گردشــگری، افزایــش تجــارت و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بســیار مهــم اســت. در همی تروی
ــوان "پاکســتان در حــال ظهــور" کــه  ــا عن ــی کــرده اســت. طرحــی ب ــدازی برندســازی مل ــه راه ان ــدام ب ــی اق بازرگان
ــی طبیعــی،  ــادی از نقــاط قــوت پاکســتان، مــردم آن، زیبای ــداد زی ــه نمایــش گذاشــتن تع مســتلزم برجســته کردن و ب
محصــوالت و رژیــم ســرمایه گذاری لیبــرال و متنــوع پاکســتان اســت. وزارت بازرگانــی در تــالش خــود بــرای تســهیل 
ادغــام صادرکننــدگان در زنجیــره ارزش جهانــی، بــر حمایــت از شــرکت ها در توســعه و کســب برنــد، تمرکــز ویــژه ای 
خواهــد داشــت. در عیــن حــال، اســتراتژی برندســازی پاکســتان در وزارت بازرگانــی بــا جدیــت پیگیــری خواهــد شــد.

CE-4 :5.4. اکوسیستم صادرات

   در اکوسیســتم تجــاری، بازیگــران مختلــف در نقش هــای خــاص به عنــوان کارآفریــن، مؤسســات حامــی تجــارت یــا 
ــد کــه بهتریــن فعالیت هــای تجــاری حــود را در یــک محیــط سیاســی بزرگتــر و  تســهیل کنندگان تجــارت، پذیرفتــه ان

ــد. ــام دهن ــد انج ــی می توانن بین الملل
   ایجــاد همگرایــی میــان بازیگــران، کلیــد کســب امتیــازات مطلــوب اســت. اکوسیســتم تجــاری، یکــی از مهم تریــن 
ــیار  ــتندات بس ــا و مس ــت. رویه ه ــا هس ــتان در GVCه ــام پاکس ــادرات و ادغ ــری ص ــده رقابت پذی ــل تعیین کنن عوام
پیچیــده، ناکارآمــد و عــدم شــفافیت دســتگاه های مــرزی و نبــود زیرســاخت های کافــی. موجــب افزایــش هزینه هــای 
تجــاری و ایجــاد تأخیــر در تجــارت می شــوند. در یــک بــازار بین المللــی کــه بــا رقابــت شــدید مشــخص شــده اســت، 
جابجایــی کارآمــد، ســریع و مطمئــن کاال بــا بــازده زمانــی مشــخص، بــه یــک شــاخص کلیــدی رقابت پذیــری تبدیــل 
شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، کشــورهایی کــه از فضــای تجــاری مســاعدتری در قالــب تشــریفات، رویه هــا و تبــادل 
ــرای پیشــرفت  ــد ب ــرای بهره گیــری از فرصت هــای جدی اطالعــات مربوطــه برخــوردار هســتند، در موقعیــت بهتــری ب

و ایجــاد شــغل قــرار دارنــد.
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   دســتیابی بــه اهــداف چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــه طــور اساســی بــه بهبــود هم افزایــی در اکوسیســتم 
صــادرات و همســویی محیــط سیاســت کلــی وزارت بازرگانــی بــا چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بســتگی دارد؛ 

بنابرایــن وزارت بازرگانــی مداخــالت زیــر را پیشــنهاد می کنــد:

)CE-4. a( 5.4.1. تسهیل تجارت

ــش  ــره ای و کاه ــک پنج ــات ی ــرزی، عملی ــات م ــود امکان ــب بهب ــارت در قال ــهیل تج ــادرات، تس ــود ص ــرای بهب    ب
ــهیل  ــه تس ــرای موافقت نام ــی در اج ــت. وزارت بازرگان ــی اس ــعه حیات ــورهای درحال توس ــرای کش ــت ب ــان ترانزی زم
تجــارت )TFA( بــا ادارات مربوطــه در جهــت ایجــاد پــروژه پنجــره واحــد ملــی )NSW( و عملیاتی ســازی قراردادهــای 
ــا  ترانزیــت منطقــه ای/ بین المللــی همــکاری خواهــد کــرد. کمیتــه تســهیل تجــارت و حمل ونقــل ملــی )NTTFC( ب
یــک دبیرخانــه زیرمجموعــه WTO بــر اســاس مــاده 23.2 موافقت نامــه تســهیل تجــارت )TFA( فعــال خواهــد بــود 
کــه مشــارکت بخــش خصوصــی در تمامــی ابتــکارات سیاســت تســهیل تجــارت و حمل ونقــل از جملــه اجــرای مؤثــر 

ــد. ــن می کن ــارت WTO را تضمی ــهیل تج ــه تس موافقت نام
   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 می دهــد. ایــن اقــدام، بــا تمرکــز بــر ابزارهــای فنــاوری 

ــه صــادرات و واردات را کاهــش می دهــد. ــوط ب ــی مرب اطالعــات، هزینه هــای عملیات
   عــالوه بــر ایــن، واحدهــای تســهیل تجــارت )TFUs( در TDAP باهــدف ایجــاد نقشــه مراحــل، مــدارک و رویه هــای 
موردنیــاز بــرای واردات و صــادرات کاال از پاکســتان و انتشــار اطالعــات بــه جامعــه تجــاری راه انــدازی خواهــد شــد و 

وزارت بازرگانــی نیــز به صــورت دوره ای عملکــرد آنــان را  بررســی خواهــد کــرد.

)CE-4. b( 5.4.2. توسعه زیرساخت های اقتصادی

   زیرســاخت های اقتصــادی تأثیــر زیــادی بــر صــادرات دارد، بنابرایــن در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک بــر 
توســعه زیرســاخت ها بــرای تســهیل صــادرات محصــوالت تولیــدی، تمرکــز ویــژه ای شــده اســت. به صــورت تجربــی 
ــی،  ــرق، ریل ــاخت های ب ــه زیرس ــان ب ــد دسترســی آس ــاخت های اقتصــادی مانن ــود زیرس ــه بهب ــده اســت ک ــت ش ثاب

ــه همــراه دارد. ــژه، دســتاوردهای بزرگــی را از نظــر صــادرات ب ــژه ایجــاد مناطــق وی جــاده ای، فرودگاهــی و به وی
ــش  ــود و افزای ــناخته می ش ــادی ش ــد اقتص ــره وری و رش ــی به ــر اساس ــوان عنص ــت به عن ــاخت های باکیفی    زیرس
ــش  ــه و در نتیجــه افزای ــد و مبادل ــود زیرســاخت ها باعــث کاهــش قابل توجــه هزینه هــای تولی ســرمایه گذاری ها و بهب

ــود. ــی می ش ــای خارج ــه بازاره ــی ب ــتان و گســترش دسترس ــری پاکس رقابت پذی

)CE-4. c( 5.4.3. حمل ونقل

ــن  ــا ای ــرای پاکســتان وجــود دارد ت ــادی ب ــی پاکســتان، مزیــت طبیعــی و پتانســیل زی ــه موقعیــت جغرافیای    باتوجه ب
ــوان  ــر ت ــری از حداکث ــود. بهره گی ــکوفا ش ــی ش ــطح بین الملل ــل در س ــت حمل ونق ــی از صنع ــوان بخش ــور به عن کش
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ــار، چشــم اندازهای زیــادی بــرای کشــور بــه  بنــادر دریایــی پاکســتان و مدرن ســازی فرایندهــای بارگیــری و تخلیــه ب
وجــود مــی آورد. کمربنــد ســاحلی پاکســتان در یکــی از شــلوغ ترین مســیرهای دریایــی بیــن آســیای شــرقی و آفریقــا از 
لحــاظ زمــان انتقــال قــرار گرفتــه اســت امــا محدودیت هــای 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 ماشــین آالت مــدرن و تجهیــزات مرتبــط بــرای حمل ونقــل محمولــه بــه طــور 

ــد.  ــل کن ــدد تبدی ــای متع ــا مزای ــی ب ــدر حمل ونقــل بین الملل ــوان یــک بن ــد و آن را به عن ــز کن ــر تجهی مؤث
ــان اقتصــاد راکــد  ــد می ــک پیون ــه ایجــاد ی ــد منجــر ب    تســهیل حمل ونقــل و صنعــت لجســتیک پاکســتان، می توان
پاکســتان بــا شــرکای راه دور ماننــد روســیه، چیــن، جمهوری هــای آســیای مرکــزی، خاورمیانــه و اروپــا شــود و تجــارت 

ایــن کشــور بــا همســایگان احتمــااًل بــه میــزان قابل توجهــی افزایــش خواهنــد یافــت.

)CE-4. d( 5.4.4. توسعه کریدور اقتصادی

   دولــت متعهــد اســت تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه CPEC به عنــوان یــک تغییردهنــده بــازی بــرای پاکســتان از 
طریــق تبدیــل ایــن کشــور بــه یــک کریــدور اقتصــادی واقعــی بــر خــالف یــک پــروژه زیربنایــی صــرف عمــل کنــد اما 
CPEC تنهــا کریــدور اقتصــادی بــرای پاکســتان نیســت کــه می توانــد بــه ایجــاد تجــارت و رشــد کمــک کنــد. عــالوه 
بــر ایــن، پاکســتان در برنامــه همــکاری اقتصــادی منطقــه ای آســیای مرکــزی )CAREC( مشــارکت فعــال دارد کــه 
یــک مشــارکت منطقــه ای متشــکل از 11 کشــور اســت کــه حمل ونقــل، تســهیل تجــارت، انــرژی، سیاســت تجــاری و 
ارتباطــات مــردم بــه مــردم ایــن کشــورها را پوشــش می دهــد. هــر دو پــروژه CAREC و CPEC بنیــان مســتحکمی 
ــی کــه  ــرا ارتباطــات اقتصــادی منطقــه ای و بین الملل ــدور اقتصــادی پاکســتان فراهــم می ســازد زی ــرای توســعه کری ب
بــرای رشــد اقتصــادی ایــن کشــور بســیار موردنیــاز اســت کــه می توانــد رشــد اقتصــادی بــرای ایجــاد شــغل را تســریع 
کنــد. در ایــن راســتا موافقت نامــه تجــارت ترانزیتــی افغانســتان - پاکســتان )APTTA( مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و 

مذاکــرات در مــورد موافقت نامــه تجــارت ترانزیتــی ازبکســتان و پاکســتان )UPTTA( آغــاز شــده اســت.
ــاال در  ــزوده ب ــه ارزش اف ــتیابی ب ــادی، دس ــدور اقتص ــعه کری ــای توس ــری طرح ه ــال پیگی ــی در ح    وزارت بازرگان
ــه رقابــت کم هزینــه بــرای عرضــه کاالهــای خــود در منطقــه،  طــول زمــان، فراهم کــردن دسترســی تولیدکننــدگان ب
ــد  ــر تخصصــی ســازی در تولی ــن ب ــا توانایی هــا و مهارت هــای خــود و همچنی ــه منظــور ارتق تشــویق کســب وکارها ب

محصوالت پیچیده تر و بهره گیری مداوم از طرح های CPEC و CAREC تمرکز کرده است.  

)CE-4. e( 5.4.5. تقویت نهادی

   وزارت بازرگانــی مداخــالت سیاســتی در مؤسســات را باهــدف تقویــت نهادهــا به منظــور تســهیل تجــارت و حمایــت 
از اســتراتژی افزایــش صــادرات دولــت پاکســتان ارائــه خواهــد کــرد:
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الف( تجدید ساختار وزارت بازرگانی
ــه  ــرای ارائ ــه آن ب ــته ب ــازمان های وابس ــی و س ــی، وزارت بازرگان ــارت بین الملل ــی تج ــیار رقابت ــط بس ــک محی در ی
خدمــات مؤثــر، حرفــه ای، تخصصــی، ســریع و فعــال، تحت فشــار قــرار می گیرنــد. ناهنجاری هــای اداری مانــع توســعه 
ــی، به ســرعت  ــد ســاختار وزارت بازرگان ــن رو تجدی ــه می شــود از ای ــروی انســانی متخصــص در وزارتخان و اســتقرار نی
ــن  ــاز در ای ــی موردنی ــات تکنیک ــص، اقدام ــته و متخص ــراد کارکش ــری از اف ــا بهره گی ــتا ب ــن راس ــرورت دارد. در ای ض

زمینــه انجــام خواهــد شــد.
ب( افزایش نقش تجار و سرمایه گذاران 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 به ویــژه صــادرات پاکســتان اســت و مکانیــزم نظــارت و ارزیابــی را در قالــب شــاخص های 

اجرایــی کلیــدی )KPIs( و اهــداف تخصصــی بــرای تجــار و ســرمایه گذاران )TIOs( را تدویــن خواهــد کــرد.
ج( ایجاد پورتال/ داشبورد تجارت

   یکــی از مشــکالت اساســی کــه صادرکننــدگان، واردکننــدگان و ســرمایه گذاران بــا آن مواجــه هســتند، عــدم وجــود 
ــا  ــا و فرصت ه ــت ها، رونده ــارت، سیاس ــای تج ــورد رویه ه ــه در م ــده و یکپارچ ــازماندهی ش ــات س ــفافیت، اطالع ش
اســت. بــرای پوشــش قــراردادن ایــن موضــوع، وزارت بازرگانــی بــا پشــتیبانی TDAP و ســایر آژانس هــای مربوطــه، 
یــک پورتــال )وب ســایت( تجــارت دیجیتالــی بــا تعریــف مناســب و تعریف شــده بــرای کاربــر راه انــدازی خواهــد کــرد 

کــه داده هــای جامــع، بــه روز و مناســب را در اختیــار فعــاالن تجــاری قــرار دهــد. 
د( PITAD به عنوان مرکز منطقه ای آموزش و تحقیقات

ــه  ــا ب ــت، ام ــتان اس ــی پاکس ــی وزارت بازرگان ــازوی تحقیقات ــتان )PITAD(، ب ــعه پاکس ــارت و توس ــه تج    مؤسس
ــن سیاســت ها و اســتراتژی های مذاکــره  ــی در تدوی ــه وزارت بازرگان ــن نهــاد نتوانســت ب ــا، ای ــود ظرفیت ه ــل کمب دلی
ــد،  ــه نمای توافقنامه هــای تجــاری در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک2020 -2025 خدمــات الزم را ارائ
اقدامــات زیــر بایــد صــورت بگیــرد تــا PITAD را به عنــوان 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 نرم افزاری تحلیل تجارت.

ب: سازماندهی فعالیت های آموزشی منطقه ای برای شرکت کنندگان و نمایندگان خارجی.
ج: توسعه ماژول های آموزشی برای کارآفرینان و SMEها در مقیاس های تجاری.

ــه:  ــرد از جمل ــد ک ــل خواه ــناد عم ــزن اس ــوان مخ ــه به عن ــال ک ــه دیجیت ــک کتابخان ــداری ی ــدازی و نگه د: راه ان
توافقنامه هــا، تحقیــق و تحلیــل پیشــینه.

ه. آمــوزش تجــاری در ســطح معتبــر بین المللــی بــه ســازمان هــا و ادارات دولتــی فــدرال و اســتانی و ســایر برنامه هــای 
توســعه یافته مشــترک بــرای افزایــش مهــارت بخــش دولتــی و خصوصــی.
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ــن خــود را توســعه خواهــد  ــوزش آنالی ــد PITAD ،19 سیســتم آم ــری کووی ــه محدودیت هــای همــه گی ک: باتوجه ب
داد.

ه( عملیاتی شدن قانون حل اختالف تجاری
   ســازمان حــل اختــالف تجــاری در چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک2012 -2015 به منظــور ارائــه چارچــوب 
ــس  ــن راســتا پیش نوی ــدگان تشــکیل شــده اســت. در ای ــدگان و واردکنن ــه صادرکنن ــات تجــاری ب حل وفصــل اختالف
ــون تشــکیل ســازمان  ــی، قان ــب سیاســت های فعل ــل شــده اســت. در قال ــالف تجــاری تکمی ــون ســازماندهی اخت قان
حــل و فصــل اختالفــات تجــاری (1TDRO) ابــالغ خواهــد شــد و ظرفیــت ســازمانی بــرای اجــرای قانــون و قوانیــن 
ذیــل آن توســعه خواهــد یافــت. عملیاتــی شــدن TDRO بــه حل وفصــل ســریع اختالفــات تجــاری و افزایــش اعتمــاد 
تجــار خارجــی و پرکــردن شــکاف اعتمــاد بــا همتایــان پاکســتانی آنهــا کمــک خواهــد کــرد تــا محیطــی مناســب بــرای 

کســب وکار در کشــور فراهــم شــود.
و( ایجاد شوراهای بخشی خاص

   به منظــور جلــب مشــارکت بانکــداران خصوصــی در تــالش بــرای افزایــش صــادرات پاکســتان، تصمیــم بــه ایجــاد 
ــکل از  ــوراها متش ــن ش ــت. ای ــده اس ــه ش ــت دار گرفت ــای اولوی ــرای بخش ه ــاص ب ــی خ ــوراهای بخش ــت ش و تقوی
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( ظرفیت سازی وزارت بازرگانی و ادارات وابسته

   در یــک محیــط تجــاری بین المللــی بســیار رقابتــی، ماهیــت کار در وزارت تجــارت، بــه طــور فزاینــده ای 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 بین المللــی و مذاکــره دوجانبــه و موافقت نامه هــای تجــاری 
چندجانبــه اســت. عملکــرد مؤثــر ایــن اقدامــات، شــدیداً بــه تحقیقــات کاربــردی کــه وزارتخانــه فاقــد ظرفیــت داخلــی 
ــا  ــق ی ــق اســتخدام محق ــت خــود و ادارات ضمیمــه اش را از طری ــی ظرفی ــذا وزارت بازرگان آن اســت، بســتگی دارد؛ ل

مشــارکت بــا دانشــگاه ارتقــا دهــد. 
ح( دیجیتالی شدن اداره کل سازمان های بازرگانی

   اداره کل ســازمان های تجــاری )DGTO( نهــاد نظارتــی وزارت تجــارت اســت کــه وظیفــه ثبــت، تنظیــم و نظــارت 
بــر وظایــف ارگان هــای تجــاری را برعهــده دارد امــا بــه دلیــل کمبــود داده هــای موجــود، در تنظیــم نهادهــای تجــاری 
بــا چالش هــای متعــددی مواجــه شــد. به منظــور شفاف ســازی و تســهیل دسترســی بــه داده هــای اعضــای ثبــت شــده 
و مســائل اداری ارگان هــای تجــاری بــرای جامعــه تجــاری، یــک پورتــال آنالیــن حــاوی اطالعــات دقیــق از تمامــی 

ــود. ــاد می ش ــا ایج ــا و اتاق ه ــای انجمن ه اعض

1- Trade Dispute Resolution Organization (TDRO)
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ک( همکاری با شرکای توسعه بین المللی
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــعه م ــورهای درحال توس ــط کش ــترده توس ــور گس ــه ط ــی ب ــعه بین الملل ــای توس ــش آژانس ه    نق
ــکان  ــی ام ــد. وزارت بازرگان ــت کنن ــادرات حمای ــش ص ــت افزای ــود در جه ــی خ ــکارات سیاس ــا از ابت ــت ت ــه اس گرفت
همــکاری بــا آژانس هــای توســعه بین المللــی بــرای جلــب حمایــت فنــی و مالــی به منظــور اجــرای ابتــکارات سیاســتی 

ــرار خواهــد داد. ــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2020-2025 را مــورد بررســی ق در قال

)CE-4. f( 5.4.6 ایجاد پیوندهای استانی

   چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2025-2020 حــوزه مهمــی از ســاختارهای حاکمیــت چنــد ســطحی مرتبــط با 
تجــارت را در زمینــه افزایــش نقــش اســتان ها به ویــژه پــس از ابــالغ اصالحیــه هجدهــم قانــون اساســی کــه تاکنــون در 
سیاســت گذاری موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت را مشــخص کــرده اســت. حوزه هــای مختلفــی از فعالیت هــای تجــاری 
وجــود دارد کــه مســتقیمًا در حیطــه حکومت هــای محلــی قــرار می گیــرد. ازآنجایی کــه ســازوکارهای مشــورتی دائمــی 
و نهادمنــد وجــود نــدارد، مشــارکت مدیــران ارشــد اجرایــی اســتانی، مقامــات و نماینــدگان بازرگانــی رســمیت خواهنــد 
ــرای مداخــالت سیاســتی خــاص  ــرای ارتقــاء منافــع بخشــی جهــت ارتقــاء صــادرات، دولت هــای محلــی ب یافــت و ب
ــازی سیاســت،  ــد تصمیم س ــتی در فراین ــی به درس ــای محل ــای دولت ه ــد. نگرانی ه ــد ش ــر خواهن ــا درگی ــعه آنه و توس
ــورت  ــوارد، به ص ــر م ــا در اکث ــد ام ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــاری در نظ ــات تج ــان اختالف ــی و در جری ــرات بین الملل مذاک

منظــم بــا بخش هــای تخصصــی مربوطــه کــه آشــنایی بیشــتری بــا امــور فنــی دارنــد، تمــاس برقــرار خواهــد شــد.
ــور  ــه به منظ ــتانی مربوط ــی و ادارات اس ــن وزارت بازرگان ــط بی ــوان راب ــتان ها به عن ــه ای TDAP در اس ــر منطق    دفات
تســهیل فعالیت هــای بازرگانــی و تدویــن برنامه هــای توســعه صــادرات اســتانی در راســتای چارچــوب سیاســت تجــاری 

اســتراتژیک عمــل خواهنــد کــرد.

)CE-4. g( 5.4.7. جریان اصلی جنسیت

ــط جنســیتی  ــورد رواب ــت در م ــری دول ــای تصمیم گی ــن پیامده ــرای درنظرگرفت ــدی ب    جریان ســازی جنســیتی فراین
در تمــام مراحــل فراینــد سیاســت گذاری اســت. پاکســتان یکــی از امضاکننــدگان تعــدادی از کنوانســیون های ســازمان 
ملــل متحــد و تعهــدات چندجانبــه بــرای تســهیل مشــارکت زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی و جریــان جنســیتی حاکــم 
بــر فراینــد تدویــن سیاســت اســت. 51 درصــد از جمعیــت پاکســتان را زنــان تشــکیل می دهنــد، امــا مشــارکت زنــان در 
بخش هــای رســمی هنــوز ناچیــز اســت. در بیشــتر مــوارد، زنــان در فعالیت هایــی بــا ارزش افــزوده و بهــره وری پاییــن و 
بــا دســتمزد کمتــر متمرکــز هســتند. آنهــا تمایلــی بــه مشــارکت در مشــاغل بامهــارت بــاال، بخش هــای تجاری ســازی 
شــده و بخش هــای ســرمایه بر تولیــد و تجــارت ندارنــد. بنابرایــن راه هــای کمــی پیــش روی پیشــرفت آنهــا وجــود دارد 

مگــر اینکــه مداخــالت سیاســتی خاصــی انجــام شــود.
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)CE-4. h( 5.4.8. توسعه کارآفرینی صادرات محور

ــویق  ــوآوری را تش ــش داده و ن ــروت را افزای ــد ث ــرا تولی ــت زی ــی اس ــاد حیات ــد اقتص ــرای رش ــی ب ــعه کارآفرین    توس
می کنــد و توســعه را بیــن مناطــق و بخش هــا متعــادل می کنــد. بــه همیــن ترتیــب، کارآفرینــی صــادرات محــور بــرای 
ــی  ــه توســعه کارآفرین ــی برنام ــده ضــروری اســت. وزارت بازرگان ــدن شــرکت های صادرکنن ــه ب ــازه ب ــق خــون ت تزری
صــادرات محــور را بــا همــکاری ســازمان توســعه بنگاه هــای کوچــک و متوســط  )SMEDA( و TDAP تدویــن خواهــد 
کــرد تــا از توســعه کارآفرینــی خــاص از ســوی آژانس هــای توســعه بین المللــی بــا برنامه هــای دقیــق اجــرا و نظــارت 

حمایــت کنــد.

)CE-4.i( 5.4.9. استانداردها

 ،IEC ،ISO ــی ــتاندارد بین الملل ــعه ای اس ــای توس ــارکت در فعالیت ه ــرای مش ــی ب ــتاندارد مل ــاد اس ــت از نه    دول
ــت  ــرای رعای ــا ب ــام آنه ــرکت ها و ادغ ــی ش ــع مل ــا از مناف ــرد ت ــد ک ــت خواه SMIIC ،OIML و SARSO، حمای

ــد. ــت کن ــی حمای ــطح جهان ــت در س ــتانداردهای کیفی اس

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

   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 بین المللــی مربــوط بــه اســتانداردهای اجتماعــی 

و محیطــی اغلــب موردتوجــه قــرار می گیــرد.
ــه اســتانداردهای زیســت محیطی اجتماعــی و زیســت محیطــی،  ــوط ب ــی مرب ــن بین الملل ــا قوانی ــاق ب    ضــرورت انطب
برخــی الزامــات انطبــاق اجبــاری را بــر تمامــی طرف هــای درگیــر در زنجیــره تأمیــن صنایــع صــادرات محــور تحمیــل 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــری ق ــره گی ــورد به ــای )NTB( م ــع غیرتعرفه  ــوان موان ــه عن ــن ب ــات همچنی ــن الزام ــد. ای می کن
ــن- ــا اســتانداردهای بی ــاق ب ــد. انطب ــه را محــدود می کن ــازار در کشــورهای توســعه یافت ــوذ ب ــازار و نف ــه ب دسترســی ب

المللــی اجتماعــی و زیســت محیطــی، نه تنهــا منجــر بــه افزایــش دسترســی بــه بــازار ایــن کشــورها بــرای محصــوالت 
ــن  ــه همی ــود. ب ــدت می ش ــی در درازم ــی محل ــط تجــاری و صنعت ــود محی ــه بهب ــه منجــر ب ــود، بلک ــتانی می ش پاکس
منظــور وزارت بازرگانــی یــک مکانیســم حمایتــی بــرای صنایــع صــادرات محــور ایجــاد خواهــد کــرد. تاکیــد ویــژه بــرای 
ترویــج کاهــش انتشــار آالینده هــای جــوی، بــا اســتراتژی های تولیــد پاک تــر در صنعــت و ارتقــای صنعتــی فرایندهــا 

ــد شــد.  ــا تشــویق خواه و فناوری ه
   پاکســتان در حــال حاضــر پنجمیــن کشــور پرجمعیــت جهــان اســت لــذا اســتفاده مســئوالنه از منابــع بــرای اهــداف 
ــدار و دوســتدار محیط زیســت را شــروع  ــل، اجــرای سیاســت های توســعه پای توســعه ضــروری اســت. پاکســتان از قب
ــای اقتصــاد صــادرات  ــع در بخش ه ــدار و مســئوالنه از مناب ــتفاده پای ــت، اس ــای بازیاف ــرده اســت. ایجــاد کارخانه ه ک
محــور، نه تنهــا بــه بهــره وری بهتــر منجــر می شــود، بلکــه باعــث افزایــش رقابت پذیــری پاکســتان در بــازار بین المللــی 
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ــود.  ــز می ش نی

)CE-4. k( 5.4.11. نقشه راه بخش

ــر رشــد و  ــه بخــش نســاجی اســت. ازایــن رو سیاســت های ایــن کشــور ب    بزرگ تریــن صــادرات پاکســتان مربــوط ب
توســعه ایــن بخــش خــاص متمرکــز شــده اســت. وزارت بازرگانــی در حــال حاضر روی ســومین وجه از سیاســت نســاجی 
ــر سیاســت های بخشــی  ــی کار ب ــن، وزارت بازرگان ــر ای ــد. عــالوه ب ــک کار می کن ــن سیاســت تجــارت الکترونی و اولی
بیشــتری از جملــه برنــج، چــرم و مهندســی کاالهــا، مــواد شــیمیایی و باغبانــی را آغــاز کــرده اســت و شــوراهای بخشــی 
ــن سیاســت های  ــرای تدوی ــه پیشــنهادهایی ب ــه ارائ ــن کار، موظــف ب ــان مربوطــه ای ــا ســایر ذی نفع خــاص، همــراه ب

بخشــی خــاص شــده اند.
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 بین المللــی کاربــردی شــود. عــالوه 
بــر چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک 2025-2020، ســومین سیاســت نســاجی و پوشــاک توســط وزارت بازرگانــی 
ــرای  ــه ب ــتبافت از پنب ــای دس ــیل پارچه ه ــری از پتانس ــن سیاســت، بهره گی ــدف از ای ــورده اســت. ه ــتارت خ ــز اس نی
افزایــش صــادرات کاالهــای بــا ارزش افــزوده و تبدیل شــدن بــه یکــی از بازیگــران اصلــی در زنجیــره تأمیــن نســاجی 

جهانــی اســت.
ــم  ــوجات را فراه ــره ارزش منس ــی در زنجی ــی و خارج ــرمایه گذاری های داخل ــذب س ــکان ج ــاجی، ام ــش نس    بخ
ــا ارزش افــزوده را بــه همــراه خواهــد آورد. در راســتای هــدف تبدیــل پاکســتان  خواهــد کــرد و توســعه بخش هــای ب
ــرژی،  ــت نگه داشــتن قیمــت ان ــه: ثاب ــی از جمل ــده پیشــرو محصــوالت نســاجی در جهــان، اقدامات ــک صادرکنن ــه ی ب
ایجــاد رقابــت منطقــه ای و منطقــی بیــن اســتان ها؛ ایجــاد مکانیــزم بازپرداخــت بــه شــکل اتوماســیون و ساده ســازی 
مســتمر رویه هــا بــرای رضایــت SME هــا؛ راه انــدازی صنــدوق ارتقــای فنــاوری جدیــد بــرای جــذب ســرمایه گذاری 
ســریع در تمامــی مراحــل از زنجیــره ارزش نســاجی به ویــژه در بخش هــای بــاارزش افــزوده، بررســی طــرح تســهیالت 
ــی صــادرات SBP و تخصیــص بودجــه اضافــی در قالــب چارچــوب راهبــردی سیاســت تجــاری پاکســتان  تأمیــن مال

انجــام خواهــد شــد.
استراتژی تجارت الکترونیک

   باهــدف ایجــاد تحــول دیجیتــال در پاکســتان، وزارت بازرگانــی اولیــن اســتراتژی تجــارت الکترونیــک خــود را در 1 
اکتبــر 2019 تدویــن و منتشــر کــرد. هــدف ایــن سیاســت، ارتقــای جایــگاه پاکســتان در بــازار تجــارت الکترونیــک و 
ــق  ــوده اســت. توانمندســازی و تشــویق بنگاه هــای کوچــک و متوســط و ایجــاد اشــتغال از طری صــادرات پاکســتان ب

ارتباطــات دیجیتــال، در شــکوفایی اقتصــادی و همچنیــن ابــزاری بــرای افزایــش صــادرات پاکســتان مؤثــر اســت.
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حمایت از سیاست ملی شرکت های کوچک - متوسط سال 2020
ــص  ــد ناخال ــی، رشــد تولی ــش بســیار مهمــی در توســعه اقتصــاد مل    شــرکت های کوچــک و متوســط    )SMEs( نق
ــه در  ــون SME در سراســر کشــور وجــود دارد ک ــًا حــدود 5.23 میلی ــد. تقریب ــا می کنن ــا ایجــاد اشــتغال ایف ــی ی داخل
مجمــوع، در 40 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ملــی ســهیم هســتند. عــالوه بــر ایــن، ایــن SMEهــا، بــرای حــدود 
65.50 میلیــون نیــروی کار اشــتغال زایی کــرده و 25 درصــد از ســهم صــادرات کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد. در 
قالــب سیاســت تجــاری جدیــد، وزارت بازرگانــی حمایــت از شــرکت هــای کوچــک و متوســط را شــدت خواهــد بخشــید. 

توسعه رشد کشاورزی
ــن  ــد. ای ــا می کن ــتان ایف ــاد پاکس ــی در اقتص ــی اساس ــتان، نقش ــاد پاکس ــرات اقتص ــتون فق ــوان س ــاورزی به عن   کش
بخــش بــا مشــارکت تقریبــًا 21 درصــدی در تولیــد ناخالــص داخلــی و به کارگیــری 45 درصــد از نیــروی کار پاکســتان، 

نقــش بســیار مهمــی در رشــد کشــاورزی و اقتصــاد پاکســتان ایفــا می کنــد.
   وزارت بازرگانــی بــا همــکاری دولت هــای محلــی و در راســتای حمایــت از بخــش خصوصــی، طــرح مکانیــزه کــردن 
بخــش کشــاورزی، از برنــج به عنــوان 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 برنــج، 10 
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 فراهم تــر خواهــد شــد. در همیــن راســتا، کشــاورزان در 
بســیاری از مناطــق از بــذر بهبودیافتــه امــا غیــر مکانیــزه اســتفاده می کننــد؛ لــذا مکانیزه ســازی کشــاورزی، می توانــد 
نقــش مهمــی در افزایــش محصــول دهــی در هــر هکتــار و نهایتــًا کســب جایــگاه باالتــر در رقابــت جهانــی خواهــد 
شــد. در همیــن راســتا، اقداماتــی از جملــه بهبــود انــواع بــذر، نوســازی روش هــای کاشــت و برداشــت، تصفیــه خــاک، 

کــود و مدیریــت آب، در تدویــن ابتــکارات در اولویــت قــرار خواهــد گرفــت.
توسعه بخش خدمات

   بخــش خدمــات، بزرگ تریــن و دارای ســریع ترین رشــد در اقتصــاد جهــان اســت کــه در ســال 2017، ارزش آن 13.3 
تریلیــون دالر آمریــکا بــود. ایــن بخــش، بیشــترین ســهم را در کل تولیــد و اشــتغال در اکثــر کشــورهای توســعه یافته 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســهم بخــش خدمــات در تجــارت جهانــی از 9 درصــد در ســال 1970 بــه 20 درصــد 
ــد  ــاص خواه ــود اختص ــه خ ــال 2040 را ب ــی در س ــارت جهان ــوم تج ــااًل یک س ــت و احتم ــه اس در 2017 افزایش یافت
ــر، رشــد  ــات را تشــکیل می دهــد. در ســال های اخی ــی 40 درصــد از تجــارت خدم ــات مال ــع و خدم ــات توزی داد. خدم
ــا از  ــش 25 درصــدی ســهم آنه ــه افزای ــعه، منجــر ب ــات در کشــورهای درحال توس 10 درصــدی ســهم تجــارت خدم
ــر اســاس پیش بینی هــای ســازمان تجــارت  ــی شــده اســت. ب ــی و ســهم 34 درصــدی از واردات جهان صــادرات جهان
ــش  ــد افزای ــدود 15 درص ــال 2040، ح ــا س ــات ت ــارت خدم ــش تج ــعه از بخ ــورهای درحال توس ــهم کش ــی، س جهان

خواهــد یافــت. 
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احتمااًل چهار روند اصلی بر بخش خدمات تأثیر می گذارد:
الف( فناوری های دیجیتال، ب( تغییرات جمعیتی، ج( افزایش درآمد سرانه، د( تغییرات آب وهوایی.

ــی دارد و  ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــرزی و س ــارت فرام ــدی در تج ــه و روبه رش ــهم قابل توج ــش س ــن بخ    ای
ــات  ــرای واردات خدم ــری را ب ــای کمت ــات و هزینه ه ــدگان خدم ــرای تأمین کنن ــتری را ب ــی بیش ــای صادرات فرصت ه
ــت بیشــتری از  ــق اهمی ــن طری ــد و از ای ــه یاب ــات ادام ــد روبه رشــد بخــش خدم ــی رود رون ــد. انتظــار م فراهــم می کن
ــات  ــورد پاکســتان، ســهم خدم ــد. در م ــدا کن ــق پیشــرفت در حــوزه فعالیت هــای دانش محــور و مهارت محــور پی طری
ــات 60  ــرآورد می شــود کــه ســهم بخــش خدم ــه ب ــش اســت. این گون ــف اقتصــاد در حــال افزای در بخش هــای مختل
درصــد و اندکــی بیــش از یک ســوم از کل اشــتغال را شــامل شــود. بخــش خدمــات ارتبــاط قــوی بــا ســایر بخش هــای 
ــذا  ــد و ل ــم می کن ــد فراه ــش تولی ــاورزی و بخ ــش کش ــرای بخ ــی را ب ــای اساس ــش، نهاده ه ــن بخ ــاد دارد. ای اقتص
ســهم عمــده ای در فعالیــت اقتصــادی پاکســتان دارد و در پرتــو رشــد روزافــزون بخــش خدمــات در اقتصــاد پاکســتان، 

خدمــات در اولویــت قــرار دارد.
به منظــور ارتقــای ســهم خدمــات در اقتصــاد پاکســتان، وزارت بازرگانــی، بخش هــای حائــز اولویــت را شناســایی کــرده 

 . ست ا
بخش ها عبارت اند از:

• فناوری اطالعات/ دیجیتال
• لجستیک، حمل ونقل، توزیع

• گردشگری
ــی  ــا پیشــنهادهای قطعــی در مــورد بخش هــای خدمات ــز خواســته می شــود ت ــن رو از ســازمان های مربوطــه نی    از ای
ــاز  ــا موردنی ــن بخش ه ــه ای ــزه ب ــاد انگی ــرای ایج ــه ب ــدی را ک ــتی هدفمن ــد و مداخــالت سیاس ــه کنن ــت دار ارائ اولوی

اســت، شناســایی کننــد. وزارت بازرگانــی یــک تمریــن جامــع را بــا مشــورت بــا ذی نفعــان انجــام خواهــد داد.

)CE-4. m( 5.4.13. تجارت داخلی

   تجــارت داخلــی کلیــد رشــد اقتصــادی، محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و بــا پتانســیل بــرای تســریع رشــد صــادرات 
اســت. وضعیــت تجــارت داخلــی تعیین کننــده اســت. یکــی از معضــالت بــزرگ پاکســتان، عــدم وجــود ترتیبــات نهــادی 
ــات  ــاد اصالح ــور ایج ــی به منظ ــتا، وزارت بازرگان ــن راس ــت؛ در همی ــی اس ــارت داخل ــای تج ــور ارتق ــد به منظ کارآم
ــا،  ــایر وزارتخانه ه ــکاری س ــا هم ــرد و ب ــی را در جــوالی 2013 تأســیس ک ــی، بخــش تجــارت داخل در تجــارت داخل

ــد. ــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک را پیگیــری می کنن ــاز در قال ــی، اقدامــات موردنی دولت هــای محل
   اقداماتــی از قبیــل بررســی ســناریوی پــس از اصــالح قانــون اساســی بــا هــدف توســعه تجــارت داخلــی و تدویــن 
ــا ســازمان های دولتــی و ارگان هــای تجــاری به منظــور شناســایی  یــک اســتراتژی قابل اجــرا در ایــن مســیر؛ تعامــل ب
حوزه هــای مشــکل دار تجــارت داخلــی؛ شناســایی تنگناهــا در زیربخش هــای اصلــی تجــارت داخلــی ماننــد حمل ونقــل، 
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ــا  ــارت، ارتق ــعه مه ــازی و توس ــرمایه گذاری، توانمندس ــی و س ــن مال ــی، تأمی ــی، بازاریاب ــن، خرده فروش ــره تأمی زنجی
ــد؛  ــه اصــالح دارن ــاز ب تولیــد؛ شناســایی حوزه هــای سیاســتگذاری، قانون گــذاری، چارچوب هــا و آئین نامه هایــی کــه نی
انجــام بررســی ها و مطالعــات بــرای نظــارت بــر وضعیــت بازرگانــی داخلــی و ابــداع راه هــا و ابزارهایــی بــرای بهبــود 

آن و انتشــار گــزارش ســاالنه تجــارت داخلــی. 
   کمیتــه اصــالح و توســعه تجــارت داخلــی )DCRDC(، متشــکل از وزیــر بازرگانــی، به عنــوان رئیــس و مدیرعامــل 
TDAP، و وزیــران بازرگانــی هــر چهــار اســتان، AJK و Gilgit Baltistan به عنــوان اعضــا، در فوریــه 2015 تأســیس 

شــده اســت. وظیفــه ایــن کمیتــه، تدویــن قوانیــن و مقــررات الزم و تعبیــه ترتیبــات ســازمانی اســت.

6. استراتژی های صادرات پس از شیوع کووید 19
ــه طــور تصاعــدی در سراســر جهــان گســترش یافته اســت. شــیوع  ــروس از اواخــر دســامبر 2019 ب    شــیوع کروناوی
ــه جهــت اتخــاذ  ــی را ب ــات انســانی قابل توجــه بلکــه هزینه هــای اقتصــادی فراوان ــر، نه تنهــا تلف بیماری هــای همه گی
ــد.  ــار می کن ــت ب ــر دول ــرایت، ب ــت از س ــور ممانع ــه به منظ ــت های کنترل گرایان ــراد و سیاس ــگیرانه اف ــای پیش رفتاره
ــزوای اجتماعــی، ماننــد تعطیلــی مؤسســات آموزشــی، محدودیــت کار و تحــرک افــراد از ایــن جهــت  سیاســت های ان

اتخــاذ شــد.
   قابل ذکــر اســت کــه اقدامــات پیشــگیرانه، تأثیــرات فــوری و قابل توجهــی بــر تمامــی اقتصادهــا داشــته اســت. از ایــن 
ــا شــوک اقتصــادی ناشــی از آن مواجــه شــده اســت و به منظــور  رو ماننــد ســایر کشــورهای جهــان، پاکســتان نیــز ب
ممانعــت از ایجــاد اخــالل در زنجیره هــای تأمیــن جهانــی، اقــدام بــه وضــع قوانیــن جدیــدی نمودنــد. در همیــن راســتا، 
ــری  ــر همه گی ــه تحت تأثی ــع صــادرات محــور ک ــت از صنای ــرای حمای ــی را ب ــز مکانیزم ــتان نی ــی پاکس وزارت بازرگان

کوویــد -19 قــرار گرفته انــد، از طریــق تدویــن قوانیــن و مقــررات ارائــه نمــود.
   ســناریوی پــس از کوویــد -19 فرصتــی عالــی بــرای افزایــش صــادرات داخلــی بازارهــای بین المللــی تحــت عنــوان 
"ســاخت پاکســتان"1 فراهــم می کنــد. موفقیــت ایــن ابتــکار تــا حــد زیــادی بــه توانایــی تولیدکننــدگان پاکســتانی بــرای 
ــی  ــا، عــوارض نظارت ــق حــذف تعرفه ه ــی از طری ــه قیمــت جهان ــواد خــام و نهاده هــای واســطه ای ب ــه م دسترســی ب
ــازی  ــتراتژیک، منطقی س ــوب سیاســت تجــاری اس ــن، تحــت چارچ ــی بســتگی دارد؛ بنابرای ــی اضاف ــوارض گمرک و ع
تعرفــه هدفمنــد مــواد اولیــه و کاالهــای واســطه ای به گونــه ای انجــام می شــود کــه پایه هــای تولیــد داخلــی بــر روی 

آن اســتوار گــردد و بــه بخشــی از زنجیــره تأمیــن ارزش افــزوده جهانــی تبدیــل شــود. 
   بــا اجــرای ابتــکارات پیش بینی شــده در قالــب چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک، صنعــت بــه طــور کامــل بــرای 
بهره بــرداری از اقتصــاد و تجــارت مجهــز خواهــد شــد. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه فرایندهــای کســب وکار در 

حــال تغییــر هســتند و به تبــع آن، فرصت هــای جدیــد، تولیــدات جدیــد و مســیرهای جدیــد را بــه ارمغــان می آورنــد.

1  - Make in Pakis tan
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ــادرات  ــش ص ــم افزای ــای عظی ــرداری از فرصت ه ــرای بهره ب ــتراتژیک، ب ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــب چارچ    در قال
ــت. در  ــده اس ــل ش ــی قائ ــت فراوان ــردی )PPE( اهمی ــت ف ــزات حفاظ ــد تجهی ــی مانن ــتی و ایمن ــوالت بهداش محص
همیــن راســتا، منســوجات و شــرکت های پوشــاک کــه به ســرعت بــا بحــران COVID-19 ســازگار شــده اند و تولیــد 
ــد. بــه همیــن ترتیــب، طــی ســال های  خــود را بــه ســمت لباس هــای بهداشــتی و ماســک های صــورت ســوق داده ان
اخیــر، تمــام بخش هــای اقتصــادی از جملــه نســاجی، غیــر نســاجی و کشــاورزی و مهندســی بــر روی ارتقــای ظرفیــت 

ــده اند. ــز ش صــادرات کشــور متمرک
ــش  ــز نق ــره و حائ ــی غیرقابل مذاک ــای جهان ــا1 در بازاره ــده و گواهینامه ه ــت ش ــتانداردهای تس ــه اس    ازآنجایی ک
ــتانداردهای  ــب اس ــا در کس ــازی آنه ــت توانمندس ــی جه ــرکت های داخل ــه ش ــای الزم ب ــتند، کمک ه ــی هس بااهمیت

ــود. ــم ش ــی فراه ــی جهان ــای رقابت ــا در بازاره ــکان ورود آنه ــا ام ــد ت ــد ش ــه خواه ــی ارائ بین الملل

ــون  ــه تاکن ــتراتژیک ک ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــب چارچ ــده در قال ــف پیش بینی ش 7. وظای
ــی شــده اســت عملیات

   درســت قبــل از شــیوع بیمــاری همه گیــر کوویــد -19، وزارت بازرگانــی، در مراحــل پایانــی تدویــن چارچــوب سیاســت 
تجــاری اســتراتژیک 2025-2020 خــود بــود. بااین حــال، ایجــاد وضعیــت بحرانــی در سراســر جهــان، نیــاز بــه ایجــاد 
ــال  ــی در ح ــوالت بین الملل ــه تح ــتراتژیک باتوجه ب ــاری اس ــت تج ــوب سیاس ــدید در چارچ ــات ش ــرات و اصالح تغیی

وقــوع، وجــود دارد.
ــرای  ــن اســتراتژی ب ــن بهتری ــرای طراحــی و تدوی ــه تجــاری ب ــا جامع ــی، مشــورت ب ــن تحــوالت بین الملل    همچنی
محیــط تجــارت جهانــی در حــال تحــول را ضــروری ســاخته اســت. در همیــن راســتا، وزارت بازرگانــی، رونــد مشــاوره 
خــود بــا ذی نفعــان بخــش دولتــی و خصوصــی در ســال 2020 و 2021 ازســرگرفت و در پرتــو بازخوردهــای دریافتــی 
ــار  ــی، دچ ــا شــرایط متحــول جهان ــاق ب ــرای انطب ــالش ب ــان، چارچــوب سیاســت تجــاری اســتراتژیک در ت از ذی نفع
ــود و  ــری ب ــان در حــال پیگی ــه طــور هم زم ــن راســتا، 25 مــورد اصالحــات ب بازنگــری اساســی شــده اســت. در همی
بســیاری از آنهــا در ایــن مــدت تکمیــل شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، وزارت بازرگانــی کار بــر روی پیشــبرد اســتراتژی 
ــرده  ــاز ک ــتراتژیک 2025-2020 را آغ ــوب سیاســت تجــاری اس ــب چارچ ــده در قال ــت دار انتخــاب ش ده بخــش اولوی

اســت.

1  - tes ting s tandards and certifications


