
یاقتصاداجندای برای رشد فراگير: افغانستان

شوبهم چوهدری

جلسه حاشيوی هيآت عالی رتبه

وضعيت اقتصادی افغانستان
:

قصر چهار چنار
کابل، افغانستان

ميالدی ٢٠١٧اکتوبر، سال  ۴ 

يس دفتر بانک جهانی برای افغانستانري
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 دستاورد های اخير              

علی رغم پيشرفت های زياد، روند پرچالش انتقال       



. . .گرفته استصورت رشد فراگيربه اين طرف  ٢٠٠١از سال 

2

$

=

 ميزان توليد عوايد ناخالص
سرانه ملی

 دالر امريکايی به ١٢٠از 
دالر امريکايی  ۶٠٨

افزايش

عوايد
لی افزايش توليد ناخالص م

  ١١٫٢ فيصد به  ٣٫٣ از
فيصد

طول عمر
سال  ۶١سال  به   ۴۴از 

شموليت در مکاتب
 ٨ اکنون به ميليون ٠٫٨ از

متعلمميليون 

 ميزان مرگ و مير کودکان
سال ۵زير سن 

والدت زنده  ١٠٠٠از هر 
واقعه  ۵۵واقعه به  ١٣٧از 

کاهش 

)جنسيت(تساوی جندر
زنان  اشتراک  افزايش

 ٢٧ درپارلمان از هيچ به
تن

ارتباطات
ميليون نفوس  ١٨اکنون 

ند فون همراه داريکشور تيل
د در حاليکه قبال هيج وجو

نداشت

مديريت مالی دولت

داشتن سيستم کارا در مقاسيه با 
يگرکشور های شکننده د

ودارای عوايد کم 



. . .دروند انتقال را به چالش های فروان مواجه ميساز اما حرکت بسوی خودکفايی
.  . . ايجاد تحول در روند اقتصادی باعث افزايش تقاضا گرديد
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به  کمک های مالی جامعه جهانی نيزکاهش يافت و و از جانب ديگر اوضاع امنيتی، با خروج نيروهای بين المللی►
يز دل که اين وضيعت باالی مصرف کنندگان تاثيرات ناگواری برجا گذاشت و سرمايه گذاران را ن، وخامت گرايد

. . . سرد ساخت، که در نتيجه ميزان تقاضای داخلی هم کاهش يافت



. . . اما حرکت بسوی خودکفايی روند کنونی انتقال را با چالش مواجه ميسازد
و انکشاف اقتصادی بطور بی سابقهء کاهش يافت
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فيصد ميرسيد، در سال های  ٩،۴به  ٢٠٠٣-٢٠١٢توليد حقيقی رشد ساالنه ناخالص ملی که در سال های ►
فيصد کاهش يا نزول کرد ٢،١به  ٢٠١٣-٢٠١۶



دست  و بيم از دست رفتن، پيشرفت بطی در دست يافتن به نتايج انکشافی
. . . آوردهای گذشته 

١،٢در کل  در مکاتب ابتدايیميزان حاضری      Iخدمات٣۶، از ٢٠١۴الی   ٢٠٠٨فقر در سال های     I             فقر
فيصد افزايش يافت  ٣٩فيصد به       

فيصد کاهش  ٢،٢فيصد کاهش يافت و                          
تنها برای دختران       

  ٢٠٠٨فيصد در سال  ٢۵بيکاری از ميزان  Iاستخدام
.  افزايش يافت ٢٠١۴ در سالفيصد  ٣٩به      

ميزان حاضری با تفاوت جنسيت خال در:    Iجنيست
در هر دو بچه کمتر از يک. افزايش يافته است     
.  دختر به دوره ثانوی اشتراک ميکند                                           

الی  ٢٠١٢تلفات ملکی در سال های  Iناامنی ها
۶٧٩١تن به  ۶٠٢۵از  ٢٠١۴                      

تن افزايش يافت                       
درصد ۵٠ ميالدی ٢٠١۵الی  ٢٠١٢ از سال Iگذاری سکتور خصوصسرمايه                                              

کاهش در فعاليتهای سرمايه گذاری بوجود آمده است                                                                                                               

افغان و درتن  ٣٨٠٠٠ميالدی  ٢٠١۴در  Iمهاجرت
افغان در  تن١٨٠٠٠٠ميالدی  ٢٠١۵سال 

.  گی کردندکشور های اروپايی درخواست پناهند
که بر افزايش يافته، شمار بازگشت کنندگان   Iبيجا شدگان           

تعداد بازگشت . مردم محل فشار زياد وارد کرده است
ميليون تن ميرسد  ١،٢کنندگان به 
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اجندا برای رشد فراگير: نگاه به آينده

ن به اما دست يافت. . .  کارها بايد انجام شودبسياری در آينده نزديک 
  نتايج به زمان بيشتر نياز است



اجندا برای رشد فراگير

 اما فعاليت های... ، صلح، ثبات و امنيت بسيار مهم استمرفعبخاطر رسيدن به يک آينده ►
گرددصلح دايمی نمی تحکيم نظامی و توافقات سياسی به هيچ صورت باعث 

شودحفظ اعتماد به نفس در توانايی دولت برای ارائه خدمات برای ثبات ضروری پنداشته مي  ►
ش موثريت دولت را افزاي) اجرايی(بهبود حکومتداری، کاهش فساد و تقويت ظرفيت نهادهای ►

ميدهد
اقدامات به منظور افزايش رشد در کوتاه مدت جهت رسيدگی به نيازمندی های مردم►
ی اولويت بخشی در سرمايه گذاری های عامه به منظور تقويت سرمايه گذاری سکتور خصوص►

تهداب رشد بلند مدت در افغانستان را ميگذارد

اکنون زمان کار 
و عمل فرا 

رسيده

با توجه به محدوديت های مالی و تاخيرقبل از بازگشت به سرمايه گذاری، ايجاد نهاد ها و ►
...زيربناها و دست يافتن به نتايج زمان گير است

ايط و تعهدات بلند مدت نياز به صبر و استقامت دارد، خواست ها و توقوعات ما مطابق با شر... ►
. تنظيم گردد

اما نتايج به وقت 
بيشتر نياز دارد



تقويت رشد اقتصادی در کوتاه مدت
درست ميتواند موثرتمام شود صالحاتاما ا، محدود استفضای مالی 



تقويت رشد اقتصادی در کوتاه مدت
فضای  مالی در افغانستان محدود است
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نظامی و همچنان رشد روز افزون نفوس خالی مالی محدود خواهد بودهای مندينيازبا توجه به مصارف و ►
فيصد بودجه انکشافی را تحت  ٨٠فيصد مصارف خدمات ملکی و  ۶٠کمک های جامعه جهانی ازطريق بودجه دولت ►

پوشش قرار ميدهد
گنجايش بلند بردن رشد اقتصادی وجود دارداما در نتيجه اصالحات درست در بخش مالی و پاليسی ها ►



تقويت رشد اقتصادی در کوتاه مدت
. .  . با ترکيب درست اصالحات و پاليسی های مالی  
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بودجهمصرف بهبود در ►
شر تمرکزبخشيدن مصارف بودجه باالی آن عده از برنامه های که فرصت اشتغال بيشتر را فراهم ميسازد و به ق►

  .نيازمند جامعه ميرسد

افزايش مصارف جهت بهبود ارايه خدمات اساسی و با کيفيت►
اهش از طريق ايجاد اعتماد ميان مردم و متشبثين و همچنان تطيبق اصالحات الزمی ويک سلسله اقدامات به منظور ک►

خطرات و هزينه های تجارتی ميتوان ظرفيت سرمايه گذاری سکتور خصوصی را تقويت بخشيد

و ترويج صادرات) بدون تحريف قيمت ها(شناسايی و انتخاب فرصت ها برای جايگزينی واردات ►
گسترش تالش های به منظور جمع آوری و انسجام ماليات بجای جمع آوری عوايد به شيوه های متمرکز►
اطمينان از تعهدات کمک های جامعه جهانی در بروکسل و تعهد کمک های بيشتر به بودجه►
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تقويت رشد اقتصادی در کوتاه مدت
. .  . هماهنگی در پاليسی های اصالحات و بخش های مالی 
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تحقق رشد درازمدت بالقوه افغانستان

لی اولويت بندی گردندوسرمايه گذاری ها بسيار مهم است 



تحقق رشد دراز مدت در افغانستان
به منظور دستيابی به رشد، بايد اهداف مشخصی حاصل شوند
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. . .  رشد بايد فراگير باشد، طوريکه قادر به ايجاد زمينه های کار و کاهش دامنه گسترده فقر باشد      
هزار جوانان  ۴٠٠برای قشر فقير جامعه زمينه های معيشتی را فراهم سازد و همه ساله برای حدود ►

.که وارد بازار کار ميشوند، زمينه های کاريابی مهيا شود

مالی را رفع نمايد  تا فضای محدودنياز است    
 –رد همزمان با کاهش کمک ها، نياز است تا به منابع بديل مالی واردات تمرکز بيشتر صورت گي►

 به عنوان مثال، درآمد از منابع صادرات و جذب سرمايه گذاری های مستقيم خارجی و يا دريافت
منابع عايداتی از ارائه خدمات و وضع فيس ها

دعوايد مساعد سازد، تا به اين ترتيب خودکفايی مالی حصول شوآوری رشد بايد زمينه را برای جمع 
ميگردددرصد بودجه حکومت از منابع مالی کمک های بين المللی تمويل  ۶٠در حال حاضر ►
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...تحقق رشد دراز مدت بالقوه افغانستان
به سرمايه گذاری های بيشتر نياز است... 
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گذاری بيشتر سرمايه دولت الزم است تا اما ...   ►
  نمايد

ميليارد دالر ٢،۶به ل ساهر  رد ٢٠٣٠الی سال ►
اهميت مشارکت ميان سکتور خصوصی و ... ►

عامه، نياز بودجه و مديريت قوی سرمايه گذاری 
.  ها از جانب دولت

، اردتوانايی های کافی انکشافی دافغانستان …►
به خصوص در در عرصه زراعت و استخراج 

...  معادن
  با عملی کردن اين توانمندی های در سال های ...►

 ۶،۵بطور اوسط ما شاهد رشد  ٢٠١٧-٢٠٣٠
فيصد خواهيم بود

 اگر مديريت درست شوند ممکن به بنيادو شهر ها ... ►
  رشد مبدل گردند



  تحقق رشد دراز مدت در افغانستان 
به  گزينه های سرمايه گذاری بايد به طورهمه جانبه توجه مبذول گرديده و اولويت بندی شوند. . . 
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زراعت و تجارت محصوالت زراعتی
برای حمايت از فرصت های درآمدزا و اشتغال زايی... 

سرمايه  بشری
ن گسترش يابد و عدالت تاميتا زمانيکه موثريت ... 

  گردد
Growth

Jobs & poverty 
reduction

Revenue

Balance of 
payments

Risks

Public 
investment

تی و اقدمات جدی که سبب تغيردر وضيعت امنيکمتر خطر ►
  گردد

و در ده سال  گرددفيصد  درآمد  ساالنه  ١،۴ قادر به ايجاد►
ميليون روزکار ايجاد کند ١،٢بتواند 

توانمندی بدست آوردن عوايد کم را داشته باشد►

توانمندی خوب برای بديل واردات باشد►

Growth

Jobs & poverty 
reduction

Revenue

Balance of 
payments

Risks

Public 
investment

کم خطر و مقاوم  در برابرناامنی  ►

 تخصص و(تمرکز جدی روی توانمندسازی زنان و جوانان►
)  استخدام

فرصت ها بخاطر مديريت مهاجرين►

ی گذاری باالی سواد آموزی کالنساالن ميتواند روسرمايه ►
  افزايش محصوالت زراعتی اثرگذار واقع شود



  تحقق رشد دراز مدت در افغانستان 
 به  گزينه های سرمايه گذاری بايد به طورهمه جانبه توجه مبذول گرديده و اولويت بندی. . . 

شوند
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صنايع استخراجی و انرژی
 منابع عوايد دولتی و حصول ايجادبه منظور ... 

اسعار خارجی

اتصال منطقوی
به منظور افزايش فرصت های اقتصادی... 

خطرات بلند در راستای مديريت سرمايه گذاری های ►
خارجی، ولی محيط جذاب برای سرمايه گذاری خصوصی

 ميتواند رشد توليد ناخالص: تاثير گذاری رشد پايدار►
درصد افزايش دهد ١،۶داخلی را به اندازه 

 ١٢۵تا  ١٠٠ايجاد : اوسط تاثير گذاری باالی کاريابی►
هزار فرصت های کاری با احتمال ايجاد زمينه برای 

فرصت های بيشترکاری

سال  الی: افزايش ظرفيت عوايد ساالنه تمويل مالی بودجه►
درصدی توليد ناخالص داخلی  ٣، همه سال رشد ٢٠٣٠

تصادی بنابر وابستگی های متقابل استراتيژيک، خطرات اق►
بلند

نيازهای بزرگ مالی و مصرفی، و همزمان ميزان ►
بازپرداخت بلند ولی نا معين

ميليون دالر  ٢۶٠همه سال : ظرفيت عوايد تجارت ترانزيتی►
تخمين گرديده، ولی تعميل آن چالش برانگيز است

Growth

Jobs & poverty 
reduction

Revenue

Balance of 
payments

Risks

Public 
investment

Growth

Jobs & poverty 
reduction

Revenue

Balance of 
payments

Risks

Public 
investment



گيرفرااجنداء برای رشد اقتصادی : افغانستان 
برای دولت و همکاران بين المللی. . . . . 
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تقويت رشد اقتصادی در کوتاه مدت چگونگی تحقق رشد اقتصادی دراز مدت 

 ار سرمايه گذاری در ادارات و سکتور های بالقوه بسي
مهم است

 راعتی، منابعمحصوالت ز سکتور زراعت و تجارت 
 بشری، استخراج و اتصال منطقوی نويد دهنده تعهدات

مطلوب اند
 بايد سرمايه گذاری دولتی، بويژه به منظور ايجاد 

ور زيربنا های اتصال منطقوی و توليد انرژی بايد به ط
روشن اولويت بندی شوند

  و با توجه به موانع تمويل مالی، ايجاد زمينه های
ه تشويق مشارکت دولتی و خصوصی و افزايش سرماي

گذاری های خصوصی، اهميت زياد دارد

  بهبود در تطبيق بودجه
 شری مصارف بودجه به فعاليت های مرتبط به پرداخت مزد برای نيروی ب

م از آن فقير و فعاليت های اجتماعی که نفوس نيازمند جامعه به طور مستقي
مستفيد شود، اختصاص يابد

 افزايش هزينه های مصرفی به منظور بهبود ارائه خدمات اساسی
  تشويق سرمايه گذاری های خصوصی و اعتماد سازی بين مردم و

آن خطرات  متشبثين با تطبيق اصالحات اجباری  و اتخاذ تدابير که به اساس
و قيمت انجام تجارت در افغانستان کاهش يابد

 اردات و شناسايی فرصت های سکتوری به منظور تشويق سياست بديل و
)  بدون تغير يا تحريف نرخ ها( صادرات 

  ی به منظور جمع آوری و انسجام ماليات بجای جمع آورها گسترش تالش
عوايد به شيوه های متمرکز

توانمند سازی مؤثريت دولت و ايجاد زمينه های خودکفايی مالی
  حفظ سقف تمويل بودجه ساالنه کنونی و در صورت امکان افزايش آن
  هماهنگی مصرف کمک های مالی داخل بودجه دولتی و کمک های خارج از بودجه به منظور پاسخگويی به اولويت های مشترک
  پالنگذاری، هماهنگی و تطبيق( توانمند سازی ظرفيت وزارتخانه ها و ادارات  (
  مبارزه عليه فساد اداری و اصالحات در خدمات ملکی ستراتيژی تطبيق
  حکومتداری خوب  در مرکز و واليات کشور ايجاد و گسترش


