
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1

.Economist Intelligence Unitمأخذ:
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راهبردهاي ارتقاي امنیت اقتصادي  
  بر پایه همکاري ایران و پاکستان 

 1محمد جعفري

 چکیده  
المللی  اثرگذاري بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بیندهنده  بررسی روابط تجاري ایران و پاکستان، نشان 

توان به مواردي  هاي همکاري ایران و پاکستان میترین فرصتها بر روابط دو کشور است. از مهم مانند تحریم 
مسایل بانکی، باال  ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژي، برق و تجارت، اشاره کرد.  مانند همکاري در حوزه زیرساخت

تعرفه  هزینه بودن  بودن  باال  ایرانی،  ناکافی محصوالت  تبلیغات  گمرکی،  اقتصاديهاي حمل هاي  وابستگی  ونقل، 
عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل  المللی پول به پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین 

ياقتصاد   هاي بخش   نده ی تعامل فزا   آیند. و کشور به شمار می هاي روابط د ترین چالش مربوط به بیماري کرونا، از مهم 
ي،بند چرم و صنعت بسته   ، ی نساج   ي ها ویژه در حوزه به   ، مشترك   ي گذار ه ی سرما   ، وزارت امور خارجه با دولت پاکستان 

،فروش   ی ندگ ی نما   ي و اعطا   ی ران ی محصوالت ا   ع ی شبکه توز   جاد ی ا ،  پاکستان   از ی مورد ن   ی و مهندس   ی خدمات فن   ه ی ارا 
ترینهاي پولی دوجانبه از مهم ی و برقراري پیمان ران ی ا   ي کاالها   ي برا   ی تخصص   هاي شگاه ی نما   ي و برگزار   غات ی تبل 

 شوند. هاي اقتصادي دو کشور پیشنهاد می راهکارهایی هستند که در راستاي تقویت امنیت اقتصادي و افزایش همکاري 

 . مشترك   ي گذار ه ی سرما ،  ي پولی ها پیمان روابط تجاري، پاکستان،  واژگان کلیدي: 

 مقدمه
نخستین   پاکستان  ایران،  در  اسالمی  انقالب  وقوع  با 

وزیر   شناخت.  رسمیت  به  را  ایران  که  بود  کشوري 

ضیاء  وجود  کابینه  با  احمد  خورشید  یعنی  الحق، 

1978ژانویه    14هاي پاکستانی در  برخی مقام   مخالفت 

با امام خمینی (ره) در پاریس دیدار کرد. مالقات وي  

منظور رساندن این پیام بود که پاکستان آماده است  به 

دوستانه  ایران  روابط  اسالمی  انقالب  رهبر  با  را  اي 

برقرار کند. نقطه عطف روابط دوستانه ایران و پاکستان  

manager@tier.ir                قتصادي تدبیر، تهران، ایران   بندي اقتصادي، مرکز پژوهشی امنیت ا . مدیر گروه فساد و رتبه 1

رییس  مسافرت  در  باید  ایران،  جمهو را  وقت  ري 

آیت  خامنه حضرت  با  اهللا  که  دانست  پاکستان  به  اي  

الحق و دیگران همراه بود. در  استقبال گرم ژنرال ضیاء 

جریان جنگ عراق و ایران، پاکستان با حمایت از ایران،  

کرد  محکوم  را  ایران  به  عراق  بندر     تجاوز  حتی  و 

کراچی را در زمان جنگ تحمیلی براي تخلیه بار در  

دو  اخ  دفاعی  قرارداد  نخستین  و  داد  قرار  ایران  تیار 

سال   در  رسید  به    1989کشور  طرف  دو  امضاي 

. ) 92- 90  صص.   ، 1394(محمدي و احمدي،  



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى همکارى با اتحادیه اقتصادى اوراسیا در دوران تحریم 

           تدبیر اقتصاد
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جزء   ایران  مردم  به  پاکستان  مردم  عالقه 

ناپذیر زمینه فکري و تاریخی مردم این کشور جدایی

هم و  بهبوده  هم  براي  قوت  اکنون  است؛  باقی  خود 

در نظرسنجی انجام شده توسط   2013مثال، در سال  

پاکستانی پیو،  مطالعات  با  مؤسسه  درصد  69ها 

کشور جهان نسبت به   39مساعدترین دیدگاه را بین  

دهنده پیوند ناگسستنی دو ملت ایران داشتند که نشان

جنوب   مهم  گریعنوان دو بازو پاکستان به  رانیااست.  

مرزها  ایآس  یغرب داشتن  پهناور   يبا  مشترك 

تح  يگذارریتأث بر  بومهم  اند. داشته  یالمللنیالت 

ژئواستراتژ  یاسیس   يهاضرورت و  رانیا  نیب   یکیو 

 ياندازهاپاکستان با وجود اختالف در منافع و چشم

مسا  یاسیس مورد  منطقهیدر  باعث   ،یجهان  و  يا ل 

نزد ماه  نیب  کیرابطه  است.  شده  کشور  و  تیدو 

ا  يوامحت دوجانبه  مورد   ران یروابط  در  پاکستان  و 

ل یمختلف از جمله مسا  یالمللنیو ب يال منطقهیمسا

 کا، یافغانستان، هندوستان و آمر   ریمتغ  يو مرز  یتیامن

فرقه سن  عهیش   يامنافع  گروه  یو  و    ي هاو  افراطی 

ن   ياهسته  سئلهم  ،یسلف م  يروهایو  بر  ی ناتو  تواند 

. درتأثیرگذار باشد  ایروند صلح و ثبات در آس  ندهیآ

هاي مهم اقتصادي و برداري از ظرفیتکنار این، بهره

ها براي گسترش روابط با پاکستان در زدودن چالش

زیادي  اهمیت  از  کنونی  تحریم  حساس  شرایط 

ازاین است.  کوشش برخوردار  پژوهش  این  در  رو، 

مهممی و  تجارت  بررسی  ضمن  ترین  شود 

هاي مهم در اقتصادي دو کشور، به چالش هايتظرفی

براي   الزم  راهکارهاي  نهایت،  در  و  ارتباط  این 

ارجمند، (جوادي   شودگسترش روابط دو کشور اشاره  

؛156- 150، صص.  1391زاده،  خانی و رضاییبیداهللا 

   .)52- 48، صص.  1394غفوري و دالوند، 

همکاري ایران و پاکستان هايفرصت -1
هاي همکاري ایران  و  در این بخش به عمده فرصت 

ابعاد و حوزه  هاي مختلف اقتصادي اشاره  پاکستان در 

است و    ی بازار کامًال رقابت   ک ی بازار پاکستان    شود. می 

تشکل   ها ه ی اتحاد   ، ی بازرگان   ي ها اتاق  بس و  نقش  ار ی ها 

ا   ی پررنگ  اقتصاد  دارند   ن ی در  دولت    ، کشور  نقش  اما 

در  ی گذاري است و دخالت گذاري و سیاست صرفًا قانون 

ندارد. هم  پا   ی ک ی موضوع    ن ی بازار  بودن  ن یی از عوامل 

ی ک ی   ، ن ی کشور است. بنابرا   ن ی ا در    ي کار ی نرخ تورم و ب 

در بازار پاکستان توجه    ي ورود و ماندگار   هاي ط از شر 

، گر ی د   ي از سو  . کاالها و خدمات است   ي ر ی پذ به رقابت 

ب  عضو   20از    ش ی سابقه  تجارت    ت ی ساله  سازمان  در 

انند م   یی ا ی آس   ي و داشتن تجارت آزاد با کشورها   ی جهان 

مالز   ن ی چ  را    ، ي و  پاکستان  بازار  به  ورود  و  رقابت 

امه. در اد کرده است   ه ی همسا   ي کشورها   ر ی تر از سا دشوار 

می زمینه  بررسی  کشور  دو  بین  تجاري  شودهاي 

 ). 1395پور،  زاده و صبوري (عباس 

است و   ی بازار کامالً رقابت ک ی بازار پاکستان 
تشکل  ها هیاتحاد  ،یبازرگان   يهااتاق ها  و 

بس ا  یپررنگ  ارینقش  اقتصاد  کشور  نیدر 
قانون   ،دارند دولت صرفاً  نقش  و  اما  گذاري 

در بازار ندارد.    یگذاري است و دخالت سیاست
پا  یکیموضوع    نیهم عوامل  بودن  نیی از 

 کشور است. نیادر  يکار ینرخ تورم و ب 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ûw¤Æíw~ ÿ ûv¾ĉv ē½wîúă Ăĉw~¾z ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv ēwê£½v ēwă¹¾{ăv½
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تجارت  -1-1

تجارت با پاکستان قاچاق کاالست   یاز مشکالت اصل

ا مرزهابه   ،موضوع   نیکه  نسبتاً    یطوالن  يواسطه  و 

و عدم   یست یترور  يها واسطه حضور گروهکناامن به

مرزها  سمت خصوص  به  ،مشترك  ي کنترل   در 

ویژه  به  ،کاال  یفروششده است. خام   دیپاکستان تشد

د از  حبوبات  و  خرما  خام،    الت مشک  گریپوست 

افزوده ارزش  جادیا  يصادرات به پاکستان است که برا

شده   يورافر  يصادرات کاال  دیبا  شتریب  يو ارزآور

قرار   مدنظر  می را  کوشش  بخش  این  در  شود  داد. 

دراتی و وارداتی پاکستان و ترین محصوالت صامهم

هاي تجارت این کشور با ایران بررسی و به فرصت

شود اشاره  کشور  دو  تجاري  و  (عباس   مهم  زاده 

  ). 1395پور،  صبوري 
 2019محصوالت وارداتی پاکستان در سال  ترین مهم - 1جدول  

سهم (درصد) (میلیارد دالر) ارزش  محصول  ردیف

هاي فسیلی سوخت  1

آالتماشین 2

تجهیزات الکترونیکی 3

آهن و فوالد 4

مواد شیمیایی آلی  5

پالستیک و مصنوعات آن  6

هاي گیاهی و حیوانی روغنانواع  7

وسایل نقلیه  8

هاي روغنی  ها و میوهدانه  9

پنبه  10

محصوالت پتروشیمی 11

مشتقات آهن و فوالد 12

 . Trade mapمأخذ: 

شماره   جدول  به  سوخت ،  1براساس  فسیلی  هاي 

درصدي    28/ 7میلیارد دالر و با داشتن سهم    14/ 4ارزش  

آید و  ترین محصول وارداتی پاکستان به شمار می مهم 

آالت، تجهیزات الکترونیکی، آهن و فوالد، مواد  ماشین 

روغن  انواع  پالستیک،  آلی،  و  شیمیایی  گیاهی  هاي 

پنبه، محصوالت  هاي روغنی،  حیوانی، وسایل نقلیه، دانه 

هاي بعدي  پتروشیمی و مشتقات آهن و فوالد در رتبه 

هاي آهنی و  قرار دارند. این در حالی است که انواع میله 

ترین محصول  میلیون دالر مهم   100فوالدي به ارزش  

آید و بعد از آن،  صادراتی ایران به پاکستان به شمار می 

دهش گازهاي نفتی و هیدروکربورهاي گازي شکل مایع 

40شده به ارزش  میلیون دالر، پروپان مایع   43به ارزش  

میلیون    36هاي سبک به ارزش  میلیون دالر، دیگر روغن 

میلیون دالر، قیر نفت به    34دالر، انواع پسته به ارزش  

21میلیون دالر، الکیل بنزین نفتی به ارزش    31ارزش  

میلیون دالر،    32میلیون دالر و انواع شکالت به ارزش  

پاکستان  م مه  به  را  ایران  صادراتی  محصوالت  ترین 

دهند. نکته مهم در صادرات ایران به پاکستان  تشکیل می 

المللی و  هاي ظالمانه بین این است که با وجود تحریم 

هاي اقتصادي، صادرات ایران به این  آمریکا علیه فعالیت 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى همکارى با اتحادیه اقتصادى اوراسیا در دوران تحریم 
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هاي زمانی مختلف حالت صعودي داشته  کشور در دوره 

میلیون دالر    167/ 7، صادرات ایران از  است؛ براي مثال 

،2014میلیون دالر در سال    185/ 7به    2013در سال  

میلیون دالر در    323،  2015میلیون دالر در سال    260/ 8

375/ 3و    2017میلیون دالر در سال    327/ 6،  2016سال  

افزایش یافته است و حتی با    2018میلیون دالر در سال  

هايو بازگشت تحریم وجود خروج آمریکا از برجام  

جانبه این کشور میزان صادرات ایران به پاکستان در  یک 

میلیون دالر افزایش یافته است.    532/ 6به    2019سال  

دهنده آن است که مسایل دوجانبه در  این موضوع نشان 

بین  مسایل  با  تحریم مقایسه  مانند  اثرگذاري  المللی  ها، 

هاي روابط  تی بیشتر بر روابط دوجانبه داشته است و کاس 

دو کشور بیشتر از مسایل دوجانبه مانند مسایل مدیریتی،  

گمرکی و عوارض مربوط به آن اثر پذیرفته است.  
 2019ترین محصوالت صادراتی پاکستان در سال  مهم - 2جدول  

سهم (درصد) ارزش (میلیارد دالر)  محصول  ردیف

هاي فرسوده، دستمال محصوالت نساجی، انواع لباس و پارچه  1

پنبه  2

محصوالت پوشاك بافتنی  3

محصوالت پوشاك غیربافتنی  4

غالت 5

انواع محصوالت چرمی  6

پوستان ماهی و انواع سخت 7

جراحی وسایل نوري، پزشکی و  8

نمک و گوگرد  9

میوه و آجیل 10

هاي فسیلی سوخت 11

مس و مشتقات آن  12

شکر 13

انواع نوشیدنی و سرکه 14

 . Trade mapمأخذ: 

به ،  2براساس جدول شماره   محصوالت نساجی 

درصدي،  17میلیارد دالر و با داشتن سهم    4ارزش  

آید  ترین محصول صادراتی پاکستان به شمار میمهم

و پنبه، محصوالت پوشاك بافتنی، محصوالت پوشاك  

ماهی،  چرمی،  محصوالت  انواع  غالت،  غیربافتنی، 

سوخت  آجیل،  و  میوه  نمک،  نوري،  هاي وسایل 

-نوشیدنی و سرکه در رتبه  فسیلی، مس، شکر و انواع

مهیاست برنج ن  یدر حال  نیاهاي بعدي قرار دارند.   

سف  ای  سفیدشده ارزش  دیکامل  به   ونیلی م  284شده 

پاکستان به    از  رانیا  یمحصول واردات  نیتردالر مهم

. بعد از آن، برخی حیوانات مانند گاو به دیآیشمار م

یلیون  م   24میلیون دالر، دانه کنجد به ارزش    24ارزش  

میلیون دالر،   24دالر، گالبی هندي و انبه به ارزش  

میلیون دالر،   13زده به ارزش  انواع گوشت تازه و یخ

4میلیون دالر، انواع موز به ارزش    10شتر به ارزش  

میلیون دالر،   3کنده به ارزش  میلیون دالر، برنج پوست



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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میلیون دالر، گرید    2مشتقات آهن و فوالد به ارزش  

ها برايمیلیون دالر، انواع افزودنی  2ارزش    بطري به 

ارزش  روغن به  نفتی  و    1هاي  میلیون دالر و آالت 

لرزهدستگاه ارزش  هاي  به  از    1نگاري  دالر  میلیون 

به  مهم پاکستان  از  ایران  وارداتی  محصوالت  ترین 

می سالشمار  در  ایران  واردات  گذشته  روند.  هاي 

ند یکسانی را طی  میلیون دالر بوده و رو  70کمتر از  

کرده است. با توجه به اینکه عمده صادرات پاکستان،  

مواد خام، غذایی و مصرفی است و از سوي دیگر، 

تحریم از  کمتري  دارد،  اثرپذیري  آمریکایی  هاي 

از  بخشی  تا  دارد  ایران وجود  براي  مناسبی  فرصت 

 نیازهاي وارداتی خود را از این کشور تأمین کند.

این،   بر  آمارها   به عالوه  کشور،    ی گمرک   ي استناد 

  يها را با حجم و ارزش   یی قلم کاال   120از    ش ی ب   ران ی ا 

مانند    ی که شامل اقالم   کند ی متفاوت به پاکستان صادر م 

ساختمان   وه، ی م   ر، ی پن  کاالها   ی مصالح    یم ی پتروش   ي و 

و موانع    ی روند با وجود فقدان روابط بانک   ن ی است. ا 

است که در    ش ی زا همچنان رو به اف   ي و تجار   ی گمرک 

را    ی خوب   ي ها ت ی موفق   ی ران ی ها صادرکنندگان ا سال   ن ی ا 

بازارها  نفت   ي در  پتروش   ی مواد  مشتقات  مواد    ، ی م ی و 

، یی ا ی م ی و ش   ی پسته، خرما، انواع نان، مواد صنعت   ، یی غذا 

بهداشت   ی ساختمان   زات ی تجه  ساخته    ، ی و  محصوالت 

، گر ی د   ي سو  از . اند دست آورده شده از آهن و فوالد به 

واردات   ی برخ   تواند ی م   ران ی ا  مانند خود    ی محصوالت 

تجه  منسوجات،  برنج،  و  ی ورزش   زات ی گوشت، 

ي اقالم کشاورز   ی و برخ   ي ر ی گرمس   ي ها وه ی م   ، ی پزشک 

از  کند ی کشورها وارد م   گر ی را که در حال حاضر از د 

ند. ک   ن ی م أ پاکستان ت 

انرژي  -2-1

دولت  که  است  حد  بدان  انرژي  هاياهمیت 

مکان مصرف  تضمین  و  کننده  انرژي  تولید  هاي 

هاي مصرف انرژي و هر دو  هاي تولیدکننده مکان دولت 

فناوري  تأمین  و  انتقال  مسیرهاي  به  ایجاد  مربوط  هاي 

انرژي را جزء اهداف ملی و امنیت ملی خود به شمار  

قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه و بین  آورند. ایران با  می 

دو حوزه سرشار از انرژي، یعنی خلیج فارس و دریاي  

خزر داراي اهمیتی ژئواستراتژیک است. از سوي دیگر،  

براساس آمار اداره اطالعات انرژي آمریکا، گاز طبیعی  

کند که  درصد از انرژي اولیه پاکستان را تأمین می   49

شود. گفتنی است،  تولید می تمام آن در داخل این کشور  

شدت رو به  متوسط تولید میادین گازي در این کشور به 

کاهش است. در این راستا یکی از معبرهاي مهم تأمین  

توانست تا حد زیادي نیازهاي گازي پاکستان  گاز که می 

دالیلی    را برطرف کند، پروژه خط لوله صلح بود که به 

تحریم  بین مانند  آم هاي  فشار  عربستان  المللی،  و  ریکا 

به   یکدیگر  به  پاکستان  و  هند  اعتماد  عدم  و  سعودي 

است.   درآمده  تعطیل  و  تعلیق  توافق  حالت  براساس 

ي ازا به   د ی انجام شده در زمان انعقاد قرارداد، پاکستان با 

دالر  ون ی ل ی م   ک ی تعهدات خود    ي در اجرا   ر ی تأخ   هرروز 

ا  ا کرد می پرداخت    مه ی جر   ران ی به  به  توجه  با  نکه ی . 

تعهدات خود را    2015  ه ی ژانو   ک ی در روز    د ی کستان با پا 

ارد ی ل ی م   1/ 2خواستار    ران ی ا   ، داد ی به صورت کامل انجام م 

توافقنامه    بود، اما براساس از دولت پاکستان    مه ی دالر جر 

پاکستان    ر ی تأخ   ل ی به دل   گر ی د   ران ی ا   ، 2019در سال    د ی جد 

نخواهد کرد    ت ی کشور شکا   ن ی پروژه از ا   ن ی ا   ي در اجرا 

ا  جر   ن ی و  پرداخت  به  وادار  را  .  کند ی نم   مه ی کشور 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى همکارى با اتحادیه اقتصادى اوراسیا در دوران تحریم 
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را   ران ی خط لوله واردات گاز از ا  2024پاکستان تا سال  

روزانه    ل ی تکم  ( فوت   ون ی ل ی م   750و  گاز    21/ 5مکعب 

عالوه    . کند ی م   افت ی در   مان مترمکعب) از کشور   ون ی ل ی م 

مجموع   از  این،  پاکستان،    50بر  واردات  دالر  میلیارد 

سوخت م   14/ 4 واردات  به  دالر  فسیلی  یلیارد  هاي 

در   را  انرژي  اهمیت  موضوع  این  که  دارد  اختصاص 

می  نشان  کشور  این  با  روابط  به تحکیم  ترتیب    دهد. 

آفریقاي   سعودي،  عربستان  قطر،  امارات،  کشورهاي 

مهم  از  ایران  و  عمان  هلند،  کویت،  ترین  جنوبی، 

آیند.  می   کننده انرژي این کشور به شمار کشورهاي تأمین 

در واقع، ایران با وجود اینکه در مجاورت ژئوپلیتیکی و  

دیگر  هم  به  نسبت  دارد،  قرار  کشور  این  جواري 

کشورهاي مهم صادرکننده انرژي به پاکستان، عملکرد  

ضعیفی داشته و در جایگاه هشتم قرار گرفته است. ایران  

باید براي تحکیم روابط خود از نیاز فزاینده پاکستان به  

حمل ا  براي  مهم  و  همسایگی  موقعیت  و  نرژي،  ونقل 

سواپ انرژي به این کشور استفاده کند.  

همکاري در زمینه برق  -3-1

هاي همکاري انرژي  نیاز پاکستان به برق، از دیگر جنبه 

آباد از سال  این کشور با ایران است. از آنجا که اسالم 

اي براي نیازهاي انرژي خود به  طور فزاینده ، به 2002

تهران متمایل شده، ایران توانسته است به پاکستان برق  

ارتباط،   این  در  کند.  سال  صادر  ا 2002در  و  ران ی ، 

زان ی به م را  موافقتنامه صادرات برق    ن ی پاکستان نخست 

74رقم را به    ن ی ا   ، مگاوات امضا کردند و سپس   34

ا   ند مگاوات رساند  اکنون  به    ن ی و  مگاوات  100رقم 

انتقال ن   ک . ی است   افته ی   ش ی افزا  220برق    ي رو ی خط 

در منطقه «پالن» چابهار در دست احداث    ز ی ن   کیلوولت 

صادرات برق    توان ی آن م   ل ی است که در صورت تکم 

بندر گوادر را تا   پاکستان و  افزا   300به  ش ی مگاوات 

طر   داد.  از  حاضر  حال  انتقال    ک ی   ق ی در  132خط 

تا  ران ی و بلوچستان ا   ستان ی س   گور ی که از جک   لوولت ی ک 

مگاوات برق از    100  ، منطقه «َمند» پاکستان ادامه دارد 

دو  ق ی از طر   ن ی همچن د.  شو ی به پاکستان صادر م   ران ی ا 

و سراوان حدود    رجاوه ی در منطقه م   لوولت ی ک   20خط  

م  صادر  پاکستان  به  برق  مگاوات  با    شود ی چهار  که 

ا  م   ن ی احتساب  خط  م   ، گفت   توان ی دو  زان ی مجموع 

ا  به  مگاوات  104حدود    ه ی کشور همسا   ن ی صادرات 

احداث خطوط جد   است.  مذاکرات    د ی با  برق  انتقال 

به پاکستان تا    ران ی صادرات برق ا   ش ی افزا   ي برا   ي گر ی د 

 هزار مگاوات آغاز شده است. ک ی مرز  

یناش   ي ا بودجه   ي رغم فشارها پاکستان به در مجموع،  

د ی به تول   یی باال   ی ابستگ از واردات نفت و گاز، همچنان و 

تقریبًا   ، حاضر   حال   که در   ي ا گونه دارد، به   ی برق حرارت 

تول   70و    ت ی ظرف   دوسوم  ا   د ی درصد  را    ن ی برق  کشور 

ا   دهد ی م   ل ی تشک   ی حرارت   د ی تول  سوخت  عمده  ن ی و 

کشور، سهم    ن ی ا   د ی تول   ی است. از باق  ی واردات  ها روگاه ی ن 

م   ی آب برق   ه عمد طور  به غالب   به  به    زان ی و  متعلق  کم 

انرژ   ي ا هسته   ي انرژ  5/ 1تنها    ر ی دپذ ی تجد   ي ها ي است. 

ظرف  از  تشک   ن ی ا   شده نصب   ت ی درصد  را  ل ی کشور 

م .  دهند ی م  افق    رود ی انتظار  تا  طوربه   2025پاکستان 

داشته باشد.    از ی هزار مگاوات واردات برق ن 11متوسط به  

بازار بالقوه    ن ی ، تصاحب سهم مناسب از ا ن ی با وجود ا 

ا  دولت  و  برق  صنعت  مناسب  کارکرد  و  ران ی به 

دست آوردن سهم مناسب از  به   ریزي دقیق براي برنامه 

 وابسته است.   به پاکستان   برق   ی صادرات   ي بازارها 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ûw¤Æíw~ ÿ ûv¾ĉv ē½wîúă Ăĉw~¾z ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv ēwê£½v ēwă¹¾{ăv½
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ها همکاري در حوزه زیرساخت -4-1

به زیرساخت  پاکستان  در  عمومی  واسطه  هاي 

کشور گذاري سرمایه  این  با  همکاري  و  چین  در  هاي 

هایی داشته است. با وجود این،  کریدور اقتصادي پیشرفت 

در مقایسه با دیگر کشورهاي مشابه میزان پیشرفت بیشتر  

هاي این کشور از سرعت کمی برخوردار بوده  زیرساخت 

این   نسبتًا ضعیف  اقتصادي  با رشد  این موضوع  است. 

کشورهاي   زیر  یا  ردیف  در  که  دارد  مطابقت  کشور 

باق  جهان  بهبود  ی  متوسط  این،  بر  عالوه  است.  مانده 

هاي انجام شده  هاي این کشور با وجود تالش زیرساخت 

کشور در    ن ی که ا   اي مسئله  ترین ناکافی بوده است. بزرگ 

(دررو است ه با آن روب  ی ت ی ل امن ی حال حاضر بعد از مسا 

ي ها رساخت ی کمبود ز   )، و برق   ي به انرژ   د ی شد   از ی ن کنار  

ا  در  ا   نه ی زم   ن ی الزم  حال   ن ی است.  ا   بوده   ی در  ران ی که 

تواند ی و برق، م  ي از لحاظ انرژ  ی کشور غن  ک ی عنوان به 

هايایجاد زیرساخت   و   ی ـ مهندس   ی با صدور خدمات فن 

براي  ا ی تأم   الزم  گاز  و  برق  همچن   ن ی ن  و  ن ی کشور 

شرکت   ی تخصص   ي ها مشاوره  ی،  پاکستان   ي ها به 

 هاي خود را با این کشور گسترش دهد. همکاري 

ها و موانع روابط ایران و پاکستان چالش -2
و کودتا در    ي ر ی با درگ   شه ی است که هم   ي پاکستان کشور 

است.   بوده  مواجه  به داخل  مربوط  امور  همه  ارتش 

حمل  در   ونقل بخش  جمله   از .  است   گرفته   دست   را 

هاي دو کشور در سال   ي بودن روابط اقتصاد   ن یی پا   ل دالی 

باال بودن موانع    ، ي بانک مرکز   م ی تحر به:    توان ی م   ر ی اخ 

ی ررسم ی غ   ي باال بودن حجم مبادالت تجار   اي، تعرفه ر ی غ 

مقا  در  رسم   سه ی (قاچاق)  مبادالت  نبودن    ، ی با  مکمل 

عدم    ، ی پاکستان   ي کاالها   ن یی پا   ت ی ف ی اقتصاد دو کشور و ک 

اي منطقه   ي همکار   ي نهادها   ت ی از ظرف   مؤثر   ي ر گی بهره 

همکار  سازمان  روابط    ي اقتصاد   ي مانند  در  (اکو) 

مهم   ي اقتصاد  و  ي ر ی رپذ تأثی   همه   از   تر دوجانبه 

س   ي اقتصاد   هاي ي همکار  تحوالت  و  ی داخل   ی اس ی از 

ترین عوامل  در ادامه، برخی از مهم اشاره کرد.   اي منطقه 

می  تشریح  احمدي،  یادشده  و  (محمدي  ،1394شود 

 ). 97- 94صص.  

نا عامل ویروس کرو -1-2

فعالیت سطوح  تمام  بر  کرونا،  بیماري  هاي امروز 

اقتصادي کشورهاي دنیا اثر منفی گذاشته و پاکستان  

موضوع  این  است.  نبوده  مسثنا  قاعده  این  از  هم 

بهمی چالشنوبهتواند  از  گسترش  خود  هاي 

هاي اقتصادي ایران و پاکستان به شمار آید. همکاري

،  به 2020فوریه    20گسترش سریع ویروس کرونا از  

شده،  منجر  پاکستان  در  اقتصادي  فعالیت  توقف 

فعالیتگونهبه بیشتر  که  حالت اي  به  اقتصادي  هاي 

و  تجاري  مشاغل  شدن  بسته  است.  درآمده  راکد 

تجارت،  بر  داخلی  عرضه  زنجیره  در  اختالل 

خردهعمده و  ذخیرهفروشی  و فروشی،  سازي 

به بزرگارتباطات،  زیرمجموعنوان  بخش  ترین  عه 

خدمات تأثیر زیادي داشته است. افت تقاضاي داخلی 

و جهانی به تشدید فشار بر بخش صنعت این کشور 

زمان از شوك عرضه و تقاضا هم  منجر شده که هم

متأثر شده است. عالوه بر این، بخش اصلی صنعت 

دلیل تراکم   این کشور، یعنی منسوجات و پوشاك، به

به کارگران  معرض  حضور  در  هاياختاللشدت 

 قرار گرفته است.  19مربوط به کووید 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى همکارى با اتحادیه اقتصادى اوراسیا در دوران تحریم 
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بین  -2-2 صندوق  از  آمریکا  پولاستفاده  المللی 

 عنوان اهرم فشار  به

بین  صندوق  اجرایی  سال  هیأت  در  پول  المللی 

ها و جلوگیري از بحران رو  ، براي تأمین بدهی 2019

اقدام   به  ازاي  در  پرداخت  تعادل  هايرشد 

یک  سخت  ریاضتی،  سه گیرانه  وام  6ساله  بسته 

تأیید   با  پاکستان تصویب کرد.  براي  میلیارد دالري 

بین   هیأت  صندوق  میلیارد  مدیره  یک  پول،  المللی 

دالر از این مبلغ در اختیار این کشور قرار گرفت و  

ماهه در طول سه سال در اختیار  بقیه با ارزیابی سه 

 پاکستان قرار خواهد گرفت.  

مارس   عموم 2020از  بدهی  پاکستان  ،  256ی 

می  زده  تخمین  دالر  حدود  میلیارد  که  98/ 2شود 

طوردرصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. به 

، بدهی خارجی پاکستان دود  2020مشابه از مارس  

11/ 3میلیارد دالر است که از این رقم، حدود    112

پاریس،   کلوپ  به  دالر  به    27میلیارد  دالر  میلیارد 

میلیارد دالر به صندوق    5/ 7به،  اهداکنندگان چندجان 

المللی  میلیارد دالر به سهام بین  12المللی پول و بین 

12بدهکار است. حدود    2و سوکوك   1مانند یوروباند 

به  به    میلیارد دالر هم  اقتصادي چین  دلیل کریدور 

این کشور بدهکار است. این کشور براي جبران این  

المللی پول  بین ها، به دریافت وام از صندوق  بدهی 

این   در  آمریکا  مهم  جایگاه  و  دارد  مبرمی  نیاز 

براي   افزایش فشار علیه این کشور  باعث  صندوق، 

می  موردنظر  مسیر  در  دادن  کنار  سوق  در  شود. 

گذاري متقابل دو کشور در یکدیگر  صندوق، سرمایه 

1- Eurobond
2- Sukuk

از دیگر ابزارهاي نفوذ آمریکا در پاکستان به شمار  

سرمایه می  میزان  در  آید.  آمریکا  مستقیم  گذاري 

میلیون دالر بوده که نسبت به    400پاکستان حدود  

هاي قبل افزایش یافته است؛ این رقم با توجه  سال 

گذاري مستقیم خارجی در  به اینکه مجموع سرمایه 

میلیارد دالر بوده، رقم    2/ 2در پاکستان    2019سال  

گذاري پاکستان در آمریکا  زیادي است. میزان سرمایه 

 میلیون دالر بوده است.     163د  حدو 

وابستگی به عربستان و امارات  -3-2

اهرم  و  وجود  امارات  سیاسی  و  اقتصادي  فشار  هاي 

این   روابط  گسترش  مسیر  در  پاکستان،  علیه  عربستان 

کند. در این ارتباط، حدود  کشور با ایران مشکل ایجاد می 

میلیون نفر کارگر پاکستانی در امارات حضور دارند   1/ 2

از   بیش  این    400که  پایتخت  دوبی  در  آنها  نفر  هزار 

درصد جمعیت    13رفته  هم کشور ساکن هستند. روي 

دهند و سومین گروه قومی بزرگ  دوبی را تشکیل می 

ها در  ها هستند. بیشتر پاکستانی ها و اماراتی بعد از هندي 

ونقل مانند خدمات لجستیکی، اپراتورهاي  بخش حمل 

کسی مشغول به کار هستند، البته،  جرثقیل و رانندگی تا 

بخش  این  از  بسیاري  کنونی  تأثیر  در شرایط  تحت  ها 

گرفته  قرار  کرونا  بیماري  آن  گسترش  کارکنان  و  اند 

اند یا از  اند یا به مرخصی بدون حقوق رفته اخراج شده 

آنها خواسته شده است دستمزد کمی را دریافت کنند.  

حدود   هم  عربستان  کارگر   2در  در    میلیون  پاکستانی 

کار  بخش  به  مشغول  نظامی  و  اقتصادي  مختلف  هاي 

میلیارد دالر از کار این کارگران    4هستند، سالیانه حدود  

میلیارد دالر از کار کارگران این کشور    5در امارات و  



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ûw¤Æíw~ ÿ ûv¾ĉv ē½wîúă Ăĉw~¾z ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv ēwê£½v ēwă¹¾{ăv½
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می  پاکستان  اقتصاد  عاید  عربستان،  حضور  در  شود. 

شودنیروي کار پاکستان در امارات و عربستان باعث می 

عنوان اهرم فشار در راستاي  هاي خاص به در موقعیت 

 کاهش روابط پاکستان با ایران مورد استفاده قرار گیرد.  

هاي گمرکی باال بودن تعرفه -4-2

هاي صادراتی کاالهاي ایران به پاکستان  باال بودن تعرفه 

موانع گسترش روابط تجاري دو کشور   ترین یکی از مهم 

به پاکستان  تعرفه دولت چین براي صادرات کاال است. 

است  پنج درصد  اما حدود  میزان    ،  در    براي این  ایران 

به   مواقع  می   40برخی  نیز  موضوع،    رسد. درصد  این 

خود، قدرت رقابتی کاالهاي ایرانی را در مقایسه  نوبه به 

 هد.  د با دیگر کشورهاي رقیب کاهش می 

ونقلباال بودن هزینه حمل -5-2

دیگر مشکالت صادرات حمل از  باال  با هزینه  ونقل 

پاکستان  به  صادرکنندگان تمام  آید.  به شمار می  کاال 

جهان حمل  نقاط  یارانه  دولت  دریافت  از  ونقل 

اما  کنندمی این،  از  ایرانی  بهره بی   امتیاز  صادرکننده 

 ياقتصاد  ژهیو منطقه و  يمتصل نشدن شهر مرز.  است

ر  رجاوهیم شبکه  تحم  یلیبه  موجب  لیکشور 

نت  صادرکنندگانبه    شتر یب  يهانهیهز در  و   ،جهیکاال 

صادرات  شدهتمام  متیق  شیافزا به    یمحصوالت 

 . پاکستان شده است

فرصت  راه  کشور  در  زاهدان  به  پاکستان  کویته  آهن 

ا  حمل کاال ر   شده تمام تواند هزینه  دیگري است که می 

،  استفاده از این خط نیز با مشکالتی   ، اما بسیار کاهش دهد 

امنیتی به  است.   ویژه  شده  نبود    ی مشکالت   مواجه  مانند 

الکترون  سبب  هم   دو کشور   ي ها گمرك   ن ی ب   ک ی ارتباط 

نت   ي در مرزها   ک ی تراف  در  زمان    ش ی افزا   ، جه ی مشترك و 

افزا  و  بار  ی صادرات   ي کاالها   شده تمام   نه ی هز   ش ی حمل 

و  غیراستاندارد   ي ها جاده . در کنار این،  شده است   ران ی ا 

جاده   ن یی پا   ت ی امن  هاي شرکت   ل ی تما   ، پاکستان   ي ها در 

است   ي باربر  داده  کاهش  پاکستان  به  بار  ارسال  به  .  را 

طبیعی است براي گسترش روابط اقتصادي الزم است  

 این مشکالت زیرساختی برطرف شوند. 

تبلیغات ناکافی  -6-2

کاالها از فنون مهم براي بازاریابی   تبلیغات و معرفی

می شمار  به  مشتري  جذب  نشدن  آید.  و  معرفی 

مشتریان پاکستان و کم بودن   بین  کاالهاي ایرانی در

دیگر   از  کشور  این  در  ایران  محصوالت  تبلیغات 

دو کشور است. در مشکالت توسعه تجارت دوجانبه  

اعتمادسازي و توجه به ذائقه مشتري از   این ارتباط،

صول کار است که باید براي توسعه تجارت دوجانبه  ا

 مورد توجه قرار گیرد.

ي داشتن بازار اقتصاد  اریپاکستان با وجود در اخت

900به طول    رانیو مرز مشترك با ا  نفري  ون یلیم  190

اهم  لومتریک بازرگانان   يبرا  ،فراوان  ياقتصاد  تیو 

اتاق   ،خصوص  نی. در همستیشناخته شده ن  یرانیا

ا  یبازرگان در  رانیمشترك  پاکستان  سال   ل یاوا  و 

يپاکستان برا  يهاتی با هدف شناساندن ظرف  1398

سرما  بازرگانان همچن  گذارانهیو  و  کشور  نیدو 

لیکشور به صورت هدفمند تشک  نی تمرکز بر بازار ا

اینشد در  تبلیغات  است  الزم  به    .  صورت زمینه 

 گیري شود.  عملیاتی، با جدیت پی

موانع بانکی -7-2

تجارمهم  انع  وم  از نبود   يمبادالت  پاکستان  با 

به  .  دو کشور است  نبی   یو مبادله مال  ی بانک  يهاکانال



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى همکارى با اتحادیه اقتصادى اوراسیا در دوران تحریم 
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بانکی نبود روابط  تبادالت تجاري    ،دلیل  از  بسیاري 

پاکستان  بین   و  و ایران  بانکی  مجراهاي  از  خارج 

 پاکستان امیدوار است   گیرد.نهادهاي مالی صورت می

سریع رفع  بانکیبا  موانع  کشور  تر  دو  زمینه    ،بین 

شود  هموار  کشور  دو  بین  آزاد  پاکستان  .  تجارت 

 هاییگسترش روابط تجاري با ایران را منوط به اقدام

موانع است  دانسته   رفع  براي  باید  ایران  دولت  که 

یکی از آنها ایجاد تسهیالت الزم   وتجاري انجام دهد  

 . گذاران پاکستانی استو سرمایهبازرگانان   براي

ملی   بانک  شعبه  امیدوارند  پاکستان  بازرگانان 

در شهر تجاري بندري کراچی  ایران  جمهوري اسالمی  

افتتاح شود تا از این طریق، مشکالت تبادل مالی با ایران  

هاي پاکستانی به دلیل  بانک   این،   با وجود .  از بین برود 

تحریم  از  آمریک ترس  در  هاي  را  خود  فعالیت  ایرانا 

این در حالی است که هند براي تداوم    متوقف کردند. 

روابط تجاري با ایران شعبه بانک کلکته را در تهران دایر  

المللی همچنان به فعالیت  هاي بین کرد و در زمان تحریم 

هايهاي بانک همچنین تعدادي از شعبه .  خود ادامه داد 

هايدر زمان تحریم   یه چین، امارات متحده عربی و ترک 

در بین  آمریکا همچنان  با چراغ سبز  ایران  المللی علیه 

 .  ایران فعالیت کردند 

 گیرينتیجه
نشان  پاکستان  و  ایران  تجارت  این  بررسی  دهنده 

است که با وجود همسایگی، مجاورت ژئوپلیتیکی  

ریشه  از  و  مشترك،  فرهنگی  و  تاریخی  هاي 

همکاري  ظرفیت  براي  کشور  دو  اقتصادي  هاي 

خوبی استفاده نشده است. نکته مهم در ارتباط با  به 

هايتجارت دو کشور این است که در اوج تحریم 

، ارزش تجارت دو کشور تا  2013المللی از سال  بین 

، حالت صعودي داشته است. این موضوع  2019سال  

باالمللی در مقایسه  گواه این است که متغیرهاي بین 

دو   روابط  بر  کمتري  اثرگذاري  دوجانبه  متغیرهاي 

دوجانبه   مسایل  رفع  صورت  در  و  دارد  کشور 

هاي مثبتی در راستاي ارتقاي همکاري  توان گام می 

هادو کشور برداشت. همکاري در حوزه زیرساخت 

و مسایل فنی و مهندسی، انرژي، برق و تجارت، از  

فرصت مهم  شم ترین  به  کشور  دو  همکاري  ارهاي 

هاي گمرکی،  آیند. مسایل بانکی، باال بودن تعرفه می 

بودن   باال  ایرانی،  محصوالت  ناکافی  تبلیغات 

حمل هزینه  پاکستان  هاي  اقتصادي  وابستگی  ونقل، 

از صندوق   آمریکا  استفاده  امارات و  به عربستان و 

به بین  پول  نهایت،  المللی  در  و  فشار  اهرم  عنوان 

کرون  بیماري  به  مربوط  مهم مسایل  از  ترینا، 

می چالش  شمار  به  کشور  دو  روابط  در  هاي  آیند. 

ادامه، در راستاي بهبود و ارتقاي روابط اقتصادي دو  

به   کشور  اقتصادي  امنیت  تقویت  و  طرف 

 راهکارهایی اشاره شده است: 

هاي اقتصادي وزارت امور  تعامل فزاینده بخش  -

تعاملگسترش شود پیشنهاد می  خارجه با پاکستان: 

د و   ياقتصاد  یپلماس یمعاونت  امور خارجه  وزارت 

با دولت    ياقتصاد  يهامرتبط در وزارتخانه  يهابخش

ي در دستور کار روابط اقتصاد  میتحکبراي  پاکستان  

براي   الزم  قراردادهاي  این،  بر  عالوه  گیرد.  قرار 

شرکت و  بازرگانان  فعالیت  و تضمین  ایرانی  هاي 

نعقد شود.  سهولت تجارت بین دو کشور م



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

ûw¤Æíw~ ÿ ûv¾ĉv ē½wîúă Ăĉw~¾z ē¹wÎ¤év ¢Ċþùv ēwê£½v ēwă¹¾{ăv½
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حوزهبه  ،مشترك  يگذار هیسرما  - در   يهاویژه 
شود  پیشنهاد می:  يبندچرم و صنعت بسته  ،ینساج 

ظرف به  توجه  حوزه پاکستان    يباال  تیبا  هاي در 
گذاران و  بندي، سرمایهنساجی، چرم و صنعت بسته

گذاري در  هاي ایرانی براي فعالیت و سرمایهشرکت
شوند. با توجه به اینکه بخش اصلی این حوزه تشویق  

دهند، حضور اقتصاد پاکستان را این امور تشکیل می
می حوزه  این  در  همکاري  ثبات و  و  دوام  به  تواند 

 هاي اقتصادي دو کشور بینجامد.  همکاري
نیاز    -  مورد  مهندسی  و  فنی  خدمات  ارایه 

یخدمات فن   ي ازها ی ن   ی و معرف   یی شناسا  :  پاکستان 
مهندس  حضور    از ی ن مورد    ی ـ  و  موقع به پاکستان 

تواند گام مهمی  در راستاي  ی، می داخل   ي ها شرکت 
همکاري  در  ارتقاي  باشد.  کشور  دو  دوجانبه  هاي 

هاي الزم براي  شود حمایت این ارتباط، پیشنهاد می 
 ارایه خدمات فنی و مهندسی فراهم شود. 

ا  عیشبکه توز  جادیا  - ی و اعطاي  رانیمحصوالت 
فروش می:  نمایندگی  ی معرف  براي  شود،پیشنهاد 

ا  هاکاال  یرقابت  يهاتیمز خدمات  بازار    رانیو  در 
ایجاد شبکه  پاکستان ایرانی  محصوالت  توزیع  هاي 
و   نماشود  کاالهاي    یندگیاعطاي  پخش  و  فروش 

تول  رانیا سوي  بازرگانان   یرانیا  دکنندگان یاز  به 
گیرد  پاکستان   قرار  کار  دستور  ادر  شبکه   جادیو 

فروش از  پس  اعتماد  به  خدمات  جلب  ابزار  عنوان 
 مشتري مطرح شود.  

نمایشگاه   -  برگزاري  و  تخصصی  تبلیغات  هاي 
ایرانی  کاالهاي  برگزاري    و  تبلیغات  :  براي 

ا ی  تخصص   هاي شگاه ی نما  در  ی ران ی کاالهاي 
غذا بخش  مواد  و  کشاورزي  ، یی ا ی م ی ش   ، یی هاي 
نساج   ی م ی پتروش  فروش    ی و  هدف  صادرات  با  و 

تواند گام مؤثري براي بازاریابی و جذب مشتري  می 

باشد و زمینه را براي گسترش روابط اقتصادي ایران  
توان  با پاکستان فراهم کند. در این ارتباط حتی می 

سفارتخانه  تبل   ک ی عنوان  به   را   نقش  بالقوه  غ ی منبع 
 تقویت کرد.   در پاکستان   ران ی ا   ي اقتصاد   ي ها ت ی ظرف 

با توجه به مسئله  :  برقراري پیمان پولی دوجانبه  -
بانکی ناشی از آن، هاي آمریکا و تحریمتحریم هاي 

انجام معامالت به دالر و ارایه خدمات بانکی مربوط 
دشواري با  آن  این به  در  است.  مواجه  زیادي  هاي 

 يهااستفاده از پول   يبرا  یپول  مانیتوسعه پشرایط،  
در تجارت با پاکستان و کنار گذاشتن دالر از   یمحل

 رسد.ضروري به نظر می  روند معامالت

منابع:  
خانی، آرش؛  ارجمند، محمدجعفر؛  بیداهللا جوادي    

). تحلیل ژئواستراتژیکی  1391زاده، پیمان (و رضایی
امنیتی.  برعامل  تأکید  با  پاکستان  و  ایران  روابط 

. 182-147 ،)9(3 ،فصلنامه مطالعات شبه قاره
).  1395پور، الهه (اله؛ و صبوريزاده، نصرتعباس    

بر عملکرد صنعت برق سازي و اثرات آن  خصوصی
نامه کارشناسی ارشد). (پایان  RCDکشورهاي عضو  

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، 
 ایران.

    ) محمد  دالوند،  و  محمود؛  ).1394غفوري، 
اسالم تهدیدیات  تحلیل  و  در ارزیابی  افراطی  گرایی 

با   ایران  اسالمی  ملی جمهوري  امنیت  علیه  پاکستان 
اسالمی،  تأک انقالب  نقش  بر  سیاسی ید  فصلنامه 

 .71-41، )91(23، دفاعی
      ) ابراهیم  احمدي،  و  حمیدرضا؛  ).  1394محمدي، 

هاي همگرایی ایران و پاکستان (تبیینی از سه  واکاوي زمینه 
ژئوپلیتیک).   و  ژئواکونومی  ژئوکالچر،  فصلنامه  رویکرد 

 . 110- 85)،  15( 5،  هاي سیاسی جهان اسالمی پژوهش 


	چكيده
	مقدمه
	1- فرصتهای همکاری ایران و پاکستان
	1-1- تجارت
	2-1- انرژی
	3-1- همکاری در زمینه برق
	4-1- همکاری در حوزه زیرساختها

	2- چالشها و موانع روابط ایران و پاکستان
	1-2- عامل ویروس کرونا
	2-2- استفاده آمریکا از صندوق بینالمللی پول بهعنوان اهرم فشار
	3-2- وابستگی به عربستان و امارات
	4-2- بالا بودن تعرفههای گمرکی
	5-2- بالا بودن هزینه حملونقل
	6-2- تبلیغات ناکافی
	7-2- موانع بانکی

	نتیجهگیری
	منابع:

