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افغانستان مسير طويل را پيموده است


پيشرفتھا در چندين شاخص انکشاف بشری نھايت ملموس بوده است








ميزان دسترسی به منابع بھتر آب از  ٢٢درصد در سال  ٢٠٠٠به  ۵٠درصد در  ٢٠١١افزايش نمود
ميزان شموليت در تدريسات ابتدايی از  ١٩درصد به  ٩٧درصد در عين فاصله زمانی افزايش نمود
ميزان مرگ و مير مادران بين سالھای  ٢٠٠٠و  ٢٠١١به نصف کاھش يافت
اميد زندگی از  ۴۵سال در سال  ٢٠٠٠به  ۴٨,٧سال در  ٢٠١١افزايش نمود

اما ميزان فقر ھنوز ھم باالست .براساس ارقام سال  ،٢٠٠٨حدود  ٣۶درصد مردم زير خط فقر زندگی
ميکردند ،و گمان ميرود که اين رقم ھنوز ھم در عين سطح باقی مانده باشد.
تعداد افراد با سواد ھنوز ھم خيلی اندک است .صرف  ٢۶در صد افغانھا خواندن و نوشتن را ميدادند.

ابعاد اقتصادی روند انتقال ) :( ٢٠١٢
چالشھای رشد اقتصادی و پايداری مالی
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ارزيابی بانک جھانی در سال  ٢٠١٢در مورد تأثير احتمالی کاھش کمکھای خارجی بر رشد اقتصادی نشان
ميدھد که :تا زمانيکه وضعيت امنيتی رو به بھبود باشد ،رشد اقتصادی افغانستان ھنوز ھم ساالنه بين  ۴تا ۶
در صد در جريان سالھای  ٢٠١١الی  ٢٠١٨خواھد بود ،با آنکه کمکھای خارجی  ۵٠درصد در مقايسه با
ميزان سال  ٢٠١٠کاھش می يابد.
بلند رفتن مصارف امنيتی ،معاشات و
مصارف حفظ و مراقبت  -نيازمندی
افغانستان را برای تمويل مالی افزايش
ميدھد .اين امر باعث ميشود که افغانستان
ھرچه بيشتر به کمکھای خارجی و بسيج
عوايد دولتی نيازمند باشد.
سوق دادن قسمت بيشتر کمکھای خارجی
به بودجه دولت ميتواند از تأثيرات ناگوار
روند انتقال بکاھد ،اما در عين حال ايجاب
می نمايد تا ظرفيت دولت برای جذب
کمکھای ھرچه بيشتر و عرضه خدمات
عامه بلند برده شود.
اولويت بندی سرمايه گذاری ھای دولتی
بخصوص در زيربناھا و سکتور معادن
نھايت ضروريست ،زيرا سرمايه گذاری ھا
در اين دو سکتور از نقطه نظر ستراتيژيک
مکمل يکديگر ميباشند.

کمبود تخمينی تمويل مالی٢٠١٣ - ٢٠٢۵ :

 ١٨ماه بعد از آغاز انتقال :
رشد اقتصادی چنان که توقع ميرفت بطی ميگردد
رشد حقيقی توليد ناخالص داخلی از  ٧,٣درصد در سال  ١٣٩٠به ميزان تخمينی  ١١,٨درصد در سال ١٣٩١
افزايش يافته است که عمده ترين دليل آن افزايش چشمگير در توليدات زراعتی ميباشد .اما رشد اقتصادی در سال
 ١٣٩٢بدليل نوسان اقتصادی و افزايش ابھام و ترديد نسبت به آينده ممکن است کاھش يابد.



توليد مواد مخدر درسال  ٢٠١٢به  ٣,٣فيصد توليد ناخالص داخلی ويا  ٧٠٠ميليون دالر کاھش يافت اما توقع ميرود
که توليد مواد مخدر در سال جاری در اکثريت واليات افزايش يابد.



کاھش در سرمايه گذاری خصوصی :براساس ارقام موجود ،تعداد شرکتھای جديد التأسيس در سال  ٢٠١٢بخصوص
در سکتور ساختمانی حدود  ٨درصد کاھش يافته است.



تورم پولی از  ١٠,٢درصد در سال ١٣٩٠
به  ۶,۴فيصد در سال  ١٣٩١به دليل
کاھش قيمتھای مواد خوراکه و
غيرخوراکه کاھش يافته است.



صادرات درسال  ٢٠١٢تقريبا  ۵درصد
کاھش يافته است ،درحالی که واردات
بطور دوامدار افزايش نموده است .بنابراين
کسر تجاری به  ۴٣درصد توليد ناخالص
داخلی ازدياد يافت.



ذخاير اسعار خارجی به بلندترين سطح
) ٧,١ميليارد دالر( در ماه قوس ١٣٩١
رسيد اما پس از آن در ماه جوزای ١٣٩٢
به  ۶,۵ميليارد دالر نزول نموده است.
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رشد حقيقی توليد ناخالص داخلی و توليدات زراعتی )براساس فيصدی(
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 ...و موقف مالی در حال تضعيف شدن است .






2

اجرای بودجه در عين سطح )يعنی  ۵٠درصد
تخصيصات( باقی مانده است ،اما بشکل حقيقی ظرفيت
دولت بلند رفته است )زيرا مصارف دولت نيز بلند بوده
است(.
درآمد دولت در ربع اول سال مالی  ١٣٩٢به مقدار
 ١٩,۶درصد نزول نموده است .اقدامات الزم رويدست
گرفته شد تا جمع اوری عوايد باال برود .در نتيجه،
کاھش در عوايد به  -٣,٩درصد در ماه حمل و ثور ،در
مقايسه با عين دو ماه سال گذشته ،کاسته شد.
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درآمد داخلی دولت  ١٣,١درصد در سال  ١٣٩١افزايش
يافت اما از اھداف تعيين شده بدليل سطح پايئن عوايد
گمرکات کمتر بوده است .در نتيجه ،ميزان پايداری مالی
از  ۶۵فيصد در سال  ١٣٩٠به  ۶٠فيصد در سال
 ١٣٩١پائين آمده است.
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مصارف دولت در سال گذشته  ۴۵درصد افزايش )در
مقايسه با نه ماه اول سال  (١٣٩٠داشته است .مصارف
امنيتی تقريبا  ۶٠درصد بودجه عادی را تشکيل ميداد.
حدود  ۶۵درصد بودجه دولت توسط کمکھای خارجی
تمويل گرديد.

ميزان پايداری مالی

از مرحله انتقال بطرف دھه تحول :
واقعيت ھا


در دھه آينده ،افغانستان به يک سلسله چالشھای اقتصادی و انکشافی روبرو ميباشد:
 توقع ميرود که رشد اقتصادی ساالنه به ميزان اوسط  ۴,٨درصد در پنج سال آينده بطی گردد.
آوردن اسعار خارجی جھت تمويل واردات کشور باال می برد.
 کاھش کمکھای خارجی نيازمندی افغانستان را برای بدست
ِ
 ميزان فقر ھنوز ھم در سطح  ٣۶درصد تخمين ميگردد.
 فشار روز افزون بازار کار :تخمينا ً  ۴٠٠الی  ۵٠٠ھزار جوان ساالنه به نيروی کار می پيوندند.
 سرمايه بشری اندک و کارگران غير ماھر :از جمله  ٢٠٠ھزار فارغين تدريسات ثانوی در ھر سال ،کمتر از نصف آنھا به
تحصيالت عالی و تعليمات حرفوی و مسلکی راه می يايند اما فازغين باقيمانده منحيث کارگران غيرمسلکی شامل بازار کار
ميگردند.
 تدوام خشونت و نا امنی تاثير منفی بر دسترسی به خدمات اساسی و انکشاف بشری ميگذارد.

شاخص ھای بازار کار

مشخصات نفوس افغانستان

دھات

شھر ھا

به سطح ملی

ميزان اشتراک

٧١،۶

۴٨،٨۴

۶۶،۵٣

ميزان بيکاری

٧،٣۵

١٠،۴٧

٧،٨۵

ميزان اشتغال ناقص يا کم کاری

۵٣،٠۶

٢١،۵١

۴٨،١۶

تائيد سياست رشد اقتصادی افغانستان


بنابر چالشھای تذکر يافته ،ستراتيژی رشد اقتصادی افغانستان بايد به اھداف ذيل اولويت دھد:
 کاھش فقر و ايجاد فرصت ھای کاری بيشتر،
 بسيج نمودن عوايد مالی برای دولت،
 فراھم نمودن اسعار خارجی،
 تأمين ثبات سياسی و برابری اجتماعی.



ھدف اساسی بايد دست يابی به رشد اقتصادی سريع ،پايدار و ھمه جانبه باشد.
 تمرکز بيشتر برای ازدياد بخشيدن رشد اقتصادی از طريق استخدام نمودن افراد که در فعاليت ھای کم محصول
مشغول اند و يا کسانيکه کامالً از روند رشد اقتصادی باز مانده اند.



رشد اقتصادی افغانستان در آينده وابسته به سکتور زراعت و منابع استخراجی )معادن و نفت( ميباشد.
 سويه تعليمی در افغانستان نھايت پايين بوده و سکتور توليدات صنعتی انکشاف يافته نيست )ھم از نظر
ظرفيت و حجم( تا توانسته باشد اقتصاد افغانستان را بسوی تغيير ساختاری سوق دھد که نظر به آن يک اقتصاد
وابسته بر منابع طبيعی به يک اقتصاد متنوع و توليد کننده که وابسته به سکتور صنعت و خدمات باشد مبدل
ميگردد.
 اين امر داللت بر آن دارد که بايد تمرکز بيشتر روی انکشاف دھات و تجمع اقتصادی در اطراف مناطق معادن
صورت گيرد.



توقع ميرود که مسکن گزينی در شھرھا افزايش يابد ،و بنابراين تعادل نظر بين انکشاف شھری و انکشاف روستاھا
مد نظر گرفته شود.

تاچه اندازه رشد اقتصادی با سرمايه گذاری بيشتر در سکتور زراعت و م نابع
استخراجی باال برده ميشود؟



منابع استخراجی )معادن و نفت( فرصت ھای خوب را
برای رشد اقتصادی فراھم ميکند :با سرمايه گذاری بيشتر
در سکتور معادن ،ميزان رشد اقتصادی ممکن به ۶,٩
فيصد الی سال  ٢٠٢۵افزايش يابد و عوايد مالی نيز به ٢
الی  ۴درصد توليد ناخالص داخلی در اوايل دھه ٢٠٢٠
ازدياد خواھد يافت



توليد و مولديت بيشتر در سکتور زراعت ممکن رشد
اقتصادی را به  ۵,٨درصد افزايش دھد )در حاليکه در
سناريوی معمولی ،رشد اقتصادی  ۴,٨درصد پيش بينی
شده است(



انکشافات خوشبينانه در ھر دو سکتور رشد اقتصادی را
به  ۶,٧درصد يا بيشتر از آن باال می برد ،و در نھايت
نقش کمکھای خارجی را در اقتصاد افغانستان تعويض
خواھد نمود.



و اما رشد اقتصادی خودکارانه بوجود نمی آيد و بر بھبود
وضعيت امنيتی وابسته است .پس کارھايی زيادی بايد
صورت گيرد...
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سناريو ھای مختلف رشد اقتصادی :تفکيک رشد اقتصادی ساالنه نظر به
سکتورھای توليدی ،حد اوسط رشد طی سالھای ٢٠٢۵ – ٢٠١٢
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کاھش در کمکھای خارجی رشد اقتصادی را به ۴,٨
درصد بطور اوسط الی سال  ٢٠٢۵کاھش ميدھد

ظرفيت خوب برای انکشاف سکتور زراعت و معادن وجود دارد
زراعت

فرصت ھا

گزينه ھا برای ازدياد توليدات و
مولديت
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زدايش فقر :فقر در دھات و روستاھا  ٨۴درصد فقر را در
سطح ملی تشکيل ميدھد.



افزايش عوايد خانوار ۴٢ :فيصد افغانھا متکی به سکتور
زراعت بخاطر معيشت خويش ميباشند.



نيرو کاری بيشتر در مناطق روستايی وجود دارد



انکشاف روستاھا ميتواند سبب کاھش فشار مھاجرت ھا از
دھات به شھر شود.



مصئونيت غدايی را بھبود می بخشد.



افزايش سرمايه گذاری در زيربنا ھا )راه ھای مواصالتی و
سيستم آبياری(



توسعه خدمات ترويج زراعتی و نوآوری ھای آزمايشی



بھبود دسترسی به انرژی برق جھت حمايت از سکتور
پروسس محصوالت زراعتی



منابع استخراجی


ازدياد بخشيدن درآمد دولت :درآمد دولت از بابت فعاليتھای
معدنکاری بين  ٧٠٠ميليون تا  ١,۵ميليارد دالر الی سالھای
 ٢٠٢٢-٢۴خواھد رسيد



درآمد مالی از سکتور معادن قسما ً جايگزين کمکھای خارجی
گرديده و از تاثير ناگوار کاھش کمکھا بر بيالنس تأديات می
کاھد :سرمايه گذاری ھای مستقيم خارجی ممکن به  ١٠الی ٢٠
ميليارد دالر و صادرات ممکن  ١٠الی  ١٢ميليارد دالر ساالنه
برسد.



انکشاف سکتور معادن باعث بوجود آمدن سکتور صنايع اوليه
و سکتور پروسس مواد معدنی و نفتی ميگردد



سبب انتقال تکنالوژی ميگردد ،مھارت ھا و دانش فنی را در
کشور می آورد ،و فرصت ھای کاری را نيز ايجاد مينمايد



سرمايه گذاری در زيربناھا صورت گيرد تا ھزينه ترانسپورتی
و عملياتی شرکتھای معادن کاھش يابد



انکشاف بخشيدن بازار ھای اعتبارات و ضمانت ھای مالی
)قرضه ،بيمه(....

شرايط حقوقی و مقرارتی بھبود بخشيده شود تا مصؤنيت
مالکيت بميان آيد و در مورد جوازدھی ،داوطلبی و مسئوليت
ھای معدنکاری روشنی بيشتر انداخته شود



از اقدامات الزم جھت جذب کارگران داخلی در سکتور معادن
حمايت صورت گيرد )اقدامات از لحاظ عرضه و تقاضای کار(



تحکيم چارچوب قانونی و مقرراتی برای دسترسی به زمين





نظارت از کيفيت محصوالت و تصديق ھای کيفيتی

از اقدامات بخاطر تسھيل فراھم آوری خدمات و اجناس توسط
سکتور خصوصی داخلی برای صنايع استختراجی حمايت گردد
)تدارکات داخلی و ارتباط بازارھا(

سه شيوه برای باال بردن اشتغال زايی در سکتور زراعت
 ۵٠فيصد دھاقين در فعاليت ھای زراعتی معيشتی مشغول می باشند و ھيچ گونه دسترسی به بازار ندارند .باال بردن مولديت در زمين ھای
زراعتی سبب افزايش عوايد خانواده ھای که در سکتور رزارعت مشغول اند می شود – اما الزمی نيست که فرصت ھای کاری بيشتر را
بميان می آورد .با اين حال ،ميتوان اشتغال زايی را در سکتور زراعت با سه شيوه باال برد:
.1

توسعه بخشيدن زمين ھای زراعتی
قسمتی از  ۴,۵ميليون ھکتار زمين للمی ،با در نظرداشت فاصله به منابع آب ،به زمين آبی مبدل شده ميتواند .طور مثال ،مولديت گندم
در زمين آبی سه برابر بيشتر در مقايسه با زمين للمی است.

.2

تمرکز روی محصوالتيکه به نيروی کار بيشتر نياز دارند
زرع نمودن آن نوع محصوالت زراعتی که دارای ارزش بلندتر
اند ،مانند ميوه جات و پنبه ،در ساحات قابل آبياری نيازمندی
نيروی کار را سه چند نسبت به کشت گندم باال می برد.

 .3انکشاف سکتور پروسس محصوالت زراعتی و توسعه زيربناھای
الزم
 فعاليتھای پروسس محصوالت زراعتی معموالً به نيروی کار
بيشتر نياز دارد
 اکثريت فعاليتھای پروسس محصوالت زراعتی در مناطق
روستايی صورت گرفته ميتواند زيرا مواد اوليه در آن مناطق
قابل دسترس اند
 انکشاف سکتور پروسس محصوالت زراعتی باعث ايجاد زمينه
کار بيشتر ميگردد
 بھبود بخشيدن دسترسی به انرژی برق و توسعه سرکھا و ساير
زيربنا ھا برای انکشاف صنايع پروسس زراعتی نھايت
ضروری می باشد

نيازمندی نيروی کار برای محصوالت مختلف زراعتی
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بلند بردن تأثير بالقوه معادن بر رشد اقتصادی و اشتغالزايی :
برنامه » دھليز منابع طبيعی «
انکشاف سکتور صنايع استخراجی ،به تنھايی خود ،نمی تواند اقتصاد کشور را متحول سازد



منابع استخراجی باعث بلند بردن درآمد دولت و بدست آوردن اسعار خارجی ميگردد اما اين عوايد نميتواند کامالً جاگزين کمکھای خارجی گردد
ظرفيت ايجاد فرصت ھای مستقيم کاری ) (٢٠٠٠٠ – ١۵٠٠٠توسط سکتور معادن نسبتا ً کم است و قسمت اعظم اين کار ھا نيمه تخصصی ويا کامالً تخصصی ميباشد

دھليز منابع طبيعی :بلند بردن تأثير سکتور صنايع استخراجی
 ھمکاری بين سکتور دولتی و خصوصی بمنظور اولويت
بندی سرمايه گذاری ھا
 اولويت بندی و متحد نمودن سرمايه گذاری ھای » نرم «
)قوانين و مقررات( و » سخت « )زيربناھا( جھت ازدياد
بخشيدن منافع سکتور معادن بر اقتصاد کشور
اولويت بندی سرمايه گذاری در زيربنا ھا :موضوع حياتی در
مرحله انتقال
 سرمايه گذاری در زيربنا ھا بايد از لحاظ مالی و اقتصادی
امکان پذير باشند )سکتور استخراجی ميتواند باعث اولويت
بندی سرمايه گذاری ھا گردد(
 پروژه ھای زيربنايی طوری طرح گردند که نظر به
مقتضيات روز تغيير پذير باشند )مثالً ساخت لين انتقالی
برق با ظرفيت  ٢٢٠کيلو ولت که بتواند به ظرفيت ۵٠٠
کيلو ولت در آينده ھا ارتقا بخشيده شود(
 مطلع بودن از برنامه ھای زيربنايی سرمايه گذاران
خصوصی جھت )الف( دانستن گنجايش سرمايه گذاری ھای
دولتی که به تقويت سرمايه گذاری ھای خصوصی تمام
گردد ،و )ب( اجنتاب از تمويل دولتی سرمايه گذاری ھا در
حاليکه توسط سکتور خصوصی صورت گرفته ميتواند

آ ب و زمين :
در محور توسعه اقتصادی

‐ افزايش روز افزون نيازمندی به آب بدليل رشد نفوس،
انکشاف شھری ،تغيير جوی ،و توسعه زراعت و معادن.

 دسترسی به و استفاده مؤثر از زمين برای توسعه اقتصادیافغانستان حياتی ميباشند

‐ منابع آب محدود استند

 افزايش روز افزون تقاضای زمين برای مقاصد ھمچون:انکشاف زراعتی ،پروژه ھای تجارتی ،زيربنا ھای عامه و
انکشاف سکتور معادن

‐ روش ھای توسعه محلی منابع آب به آخرين حد ظرفيت
خويش رسيده اند .آخرين پروژه بزرگ انکشاف منابع آبی به
سالھای  ١٩۵٠برميگردد.
‐ انکشاف و بازسازی زيربنا ھای آبی برای توسعه اقتصادی
افغانستان نھايت ضروری پنداشته ميشود.

13

 اصالحات که در اولويت قرار دارند :تقويت ظرفيت نھادیاداره اراضی افغانستان ،وسعت بخشيدن سروی کادستر و
نقشه برداری ساحات مھم برای زراعت و معدنکاری ،بھبود
چھارچوب حقوقی و مقرراتی برای مديريت و استمالک
زمين

ايجاد نھادھای موثر و قوی برای تمامی اين انکشافات مھم است
 پيشرفت افغانستان در راستای ايجاد نھادھای حکومتداری بطی بوده است .نگرانی بيشتر اين است که دستآوردھای
گذشته نيز پايدار باقی نمانده اند .کيفيت نھادھای ھمچون حسابدھی ،تنفيذ قانون و مبارزه با فساد اداری بين سالھای
 ٢٠٠۶الی  ٢٠١١پائين آمده است.
 بھبود بخشيدن حکومتداری يک اصل حياتی برای پيشرفت آينده کشور و جلب سرمايه گذاری ھا و کمکھای خارجی
می باشد.
افغانستان نسبت به ساير کشور ھای بعداز جنگ نھايت عقب مانده است
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پيشرفت نھادسازی در افغانستان

خالصه پيامھا


روند انتقال تاثيرات خويش را روی کارکرد اقتصادی و مالی رونما نموده است.



پايدار نگھداشتن رشد بلند اقتصادی يگانه چالش برای افغانستان نيست.
بلکه به خشونت و نا امنی ،موجوديت فقر ،فشارھای روبه افزون بازار کار ،و افزايش کسر بودجه نيز رسيده گی
صورت گيرد.



امنيت و کمکھای خارجی مھمترين اصل برای پيشرفت انکشافی افغانستان باقی می مانند.
تعھدات جامعه جھانی برای ثبات اقتصادی و سياسی افغانستان ضروری پنداشته ميشوند.

•

رشد اقتصادی افغانستان در آينده روی سکتورھای زراعت و معادن استوار است.
اما الزم است تا تالش بيشتر برای بلند بردن تأثير بالقوه اين دو سکتور بر رشد اقتصادی بخرج داده شود.

•

در عين حال ،ضروری است تا برنامه ھای مصئونيت اجتماعی ،و خدمات صحی و تعليمی تقويت و بھبود بخشيده
شوند تا برابری اجتماعی گسترش يابد.

•

زمين و آب در محراق توسعه اقتصادی افغانستان قرار دارند .اکنون زمان آنست تا اصالحات ھمه جانبه برای از
بين بردن موانع در راستای دسترسی به زمين و آب رويدست گرفته شود.



نھاد ھای حکومتداری برای ثبات سياسی ،صلح و رشد اقتصادی با اھميت اند.
پيشرفت افغانستان در عرصه اصالحات حکومتداری بطی و نا متوازن بوده است.

