اطالعات اساسی پاکستان ()6102
جمعیت

 027میلیون نفر

مساحت ( کیلومتر مربع )

590697

نوع حکومت

جمهوری فدرال

پایتخت

اسالم آباد

زبان رسمی

اردو و انگلیسی

دین

اسالم ،مسیحی ،بودایی

شهرهای مهم
مناطق آزاد تجاری

)درصد ،کویت  787درصد (0217

مبادی عمده وارداتی

نفت ،فرآورده های نفتی ،ماشین آالت ،پالستیک ،تجهیزات حمل و نقل ،روغن های
اقالم عمده وارداتی از جهان

خوراکی ،کاغذ و مقوا ،آهن و فوالد ،چای

الهور ،اسالم باال ،کراچیی،
راولپندی ،پیشاور،
بندر کراچی ،قاسم،گوادر

تولید ناخالص داخلی

071میلیارد دالر

()OER

()WB0212

تولید ناخالص داخلی ()PPP

چین  0.82درصد ،عربستان سعودی  11درصد ،امارات متحده عربی 1281

مقاصد عمده صادراتی

 1110میلیارد

رشد تولید ناخالص داخلی
درآمد سرانه

 1292دالر

نرخ بیکاری

 781درصد()0217

نرخ تورم

 9817درصد ()0217

نوع پول و برابری با

ا دالر = 112روپیه

یک دالر(مارس )8602

پاکستان

شاخص باز بودن اقتصاد

2/00

ذخایر ارزی و طال

 02/72میلیارد دالر

)انگلستان  ،٪782آلمان 0217( ٪981

پارچه (لباس ،ملحفه ،پارچه پنبه ،نخ) ،برنج ،کاالهای چرمی ،کاالهای

دالر()WB0212
 7/7درصد 0217

ایاالت متحده  ،٪12امارات متحده عربی  ،٪1افغانستان  ،٪1چین ،٪.87

ورزشی ،مواد شیمیایی ،تولیدات ،فرش و قالی

اقالم عمده صادراتی به جهان

واردات
مبادالت بازرگانی با جهان

0217

صادرات
0212

0217

تراز بازرگانی
0212

0217

0212

(میلیارد دالر)

92

97

09

02

-00

-07

کاغذ و مقوا  -محصوالت از خمیر کاغذ ،کاغذ یا مقوا -غالت -دیگر محصوالت نساجی ساخته
شده مجموعه ها؛ لباس پوشیدنی و مواد نساجی پوشیده شده -پالستیک و محصیوالت آن-
اقالم عمده وارداتی ایران

 -7محصوالت نوری ،عکاسی ،سینما ،اندازه گیری ،چک کردن ،دقیق ،پزشکی یا جراحی. . .

سرمایه گذاری خارجی

 27میلیارد دالر

بدهی خارجی

 .7میلیارد دالر

محصوالت شیمیایی دیگر-سوخت های معدنی ،روغن های معدنی و محصوالت تقطییر آنهیا-

درآمد عوامل خارج از کشور

 19/0میلیارد دالر
0212

مواد قیری -مواد معدنی  -میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربیزه -آهین و فیوالد-

تراز بازرگانی

 -07میلیارد دالر

کشتی ها ،قایقها و سازه های شناور -محصوالت سرامیک -پوست و پوست خام (به جز پوست
اقالم عمده صادراتی ایران

های چرمی) و چرم -پوست خام و پوست (به غیر از خز واقعی) و چرم -نمک؛ گوگرد؛ سین؛؛
گچ کاری مواد ،آهک و سیمان-سبزیجات خوراکی و برخی از ریشیه هیا و غیده-سیبزیجات
خوراکی و ریشه ها و غده خاص-پالستیک و محصیوالت آن-پالسیتیک و مصینوعات-میواد
شیمیایی آلی

اتحادیه جنیو
عضویت سازمانهای
منطقه ای و
بین المللی

شیر آسییا-

0211

سییازمان جهییانی تجییارت -
صییندو بییین المللییی پییول-
سییازمان جهییانی خییوارو بییار-

0210

0212

0219

0217

0212

ارزش صادرات نفت ایران

-

آنکتییاد -سییازمان کنفییران

-

-

-

-

ـ

اسالمی -دی هشت -اکو

1211

پنبییه ،گنییدم ،بییرنج ،نیشییکر،
محصوالت عمده کشاورزی

میییوه هییا ،سییبزیجات ،شیییر

صادرات غیرنفتی ایران

،گوشت گاو  ،گو.شت گوسیفند،

( میلیون دالر )

تخم مرغ

پارچه و پوشاک ،پردازش مواد
محصوالت عمده صنعتی

غییذایی ،محصییوالت دارویییی،
مصالح سیاختمانی ،محصیوالت
کاغذی،کود و میگو

واردات ایران

تراز بازرگانی

محصوالت عمده معدنی

طبیعی،نفت،م

1.2

202

021

002

29.

910

027

219

720

912

921

بیستمین اجالس کمیسون مشترک – فروردین  -1212تهران

آهک،سییییییییییییییین؛
مرمر،سولفور،سیییییییلیکا،گاز

901

229

171

221

777

102

( میلیون دالر )

ذغال،سیییین؛ گچ،سیییین؛
آهن،کرومیت،دولومیت،سیین؛

1210

1212

1219

1217

1212

هفتمین کمیته مشترک تجاری – اردیبهشت  -1219تهران
اجالس مشترک

دومین نشست فنی کار گروه تخصصی -شهریور -1219کراچی
پنجمین کمیته مشترک تجارت مرزی 1212 -زاهدان
سومین نشست کارگروه تجارت آزاد – آذر -1212تهران

+711

