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  1جمهوری اسالمی افغانستان
غير مبتنی بر مواد مخدر بنابر احيای توليدات زراعتی بعد از خاتمه ) جی دی پی( ناخالص داخلی ات مواد مخدر، توليدافزايش کشت وخامت جدی وضع امنيتی وبا وجود

 به فی السابقحکومت کما . افزايش قيم مواد سوخت و اقالم غذايی ميباشدانفالسيون به ارقام دوگانه افزايش يافته است که محرک آن . خشکسالی، قويًا رشد نموده است
 بخشيدن مواد مخدر، بهبود کشت  وضع امنيتی، کاهشی بوده که شامل بر بهبودوخيم پيشروچالش های .  و ضعف حکومتداری دچار ميباشد،اداریقلت شديد منابع بشری 

  . و تقويه سکتور خصوصی ميباشد)  برق وبخصوص انرژی( بازسازی زيربنای اساسی  ، مؤثريت کمک ها انکشافی، های پاليسی و هااداره

 
  مل حبيباي:  مترجم. بخش اقتصادی دفتر بانک انکشاف آسيايی در کابل، تحرير شده استکارمند، "سر وری" محترم محمد اسحاق  توسطضموناين م 1
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  : اقتصادیعملکردهای
، رشد جی دی پی اقتصاد ) خاتمه يافت2008 مارچ 21که بتاريخ  (2007در سال مالی 

بالغ گرديده است که علت آنرا احيای خوب توليدات زراعتی % 13.9مشروع تخمينًا به 
صنايع و خدمات فعال باقيمانده و رشد . تشکيل ميدهد) سالهای قبلیخاتمه خشکسالی (

 درصد 20امور ساختمانی که به اندازه . ميباشد% 12.4 و 13.3تخمينی آن بالترتيب 
 3.14.1به شکل شماره (توسعه کسب کرده، محرک اساسی صنايع را تشکيل ميدهد 

  ). مراجعه صورت گيرد

، اوسط )عمدتًا مواد غذايی(وارداتی و مواد اوليه بنابر افزايش در قيمت مواد سوخت 
تخمين گرديده است که در مقايسه با آن % 9.8، به اندازه 2007انفالسيون در سال مالی 

 ميالدی، رقم 2007مالحظه گرديد و در ماه دسامبر % 5.1، رقم 2006در سال مالی 
  ). صورت گيرد مراجعه 3.14.2به شکل شماره ( بالغ گرديد % 17سالوار آن به 

 عبارت از افزايش در نسبت عوايد داخلی بر بودجه عادی تداوم مالیيک شاخص کليدی 
 66.3 به 2003در سال مالی % 45دولت می باشد که دولت تا حال نسبت متذکره را از 

 در صد 67 به 2007 ارتقا داده است و تخمينًا در سال مالی 2006در صد در سال مالی 
ا آنکه عوايد داخلی در سالهای اخير تقريبًا چهار چند افزايش يافته است، ب. بالغ خواهد شد

عوايد داخلی بحيث بخشی از جی دی پی هنوز هم در مقايسه با ساير کشور های روبه 
عدم افزايش قابل مالحظه ).  مراجعه گردد3.14.3به شکل . (انکشاف پائين بوده است

ه تحقق هدف مبنی بر تمويل کامل مصارف  مالی وانمود ميسازد ک2007عوايد در سال 
  .  ممکن دشوار باشد2013عادی الی سال 

 مانند سالهای گذشتهبودجه خارجی که مستقيمًا توسط مراجع تمويل کننده اجرا ميگردد، 
فعًال بيشتر از دو .  تشکيل داده است2007تقريبًا نصف مصارف عامه را در سال مالی 

اينکه بخش بزرگ مساعدت . ميگرددنب خزاين اجرا ثلث مساعدت خارجی از طريق حسا
خارجی از طريق بودجه خارجی صورت ميگيرد، مشکل جدی را در عرصه پاليسی 

 تعيين اولويت های مصرفی، اداره امور انکشافی  درمالی تشکيل داده و سبب ممانعت

 

  

  اطالعات نشر ناشده اداره احصائيه مرکزی: خذمأ

 

 www.cso‐af.net:اداره احصائيه مرکزی، ويب سايت : مأخذ

  



   ، آسايی جنوبی                                                                                                                                       افغانستان2008دورنمای انکشافی آسيا برای سال 

 

 چالش های مهم سياست مالی عبارت از ادغام. دولت و مؤثريت کلی کمک ها ميگردد
بودجه دولت و بودجه خارجی بحيث بودجه اصلی واحد و نيز افزايش بيشتر در ظرفيت 

پيش بينی شده است که بودجه خارجی نسبت به سال . جذب وزارت های مربوط ميباشد
  )4.14.4شکل . ( افزايش يابد2008، به اندازه سه چهارم در سال مالی 2007مالی 

 برای ثبات نرخ ه و همچناندنمويون تمرکز بر کنترول انفالسقبلسياست پولی همچو 
 50، نرخ تبادله اسمی در حدود 2007در سال مالی . تبادله تالش ورزيده شده است

زيرا بازار کشور  اسعار خارجی ) 5شکل (افغانی فی دالر امريکايی ثابت مانده است 
ت نموده درياف) و نيز صادارات غير قانونی(قابل مالحظه از بابت مساعدت های خارجی 

هرچند از زمان معرفی افغانی جديد تا حال در نرخ تبادله واقعی آن افزايش بعمل . است
آمده است، اما بنظر ميرسد که که بر قابليت رقابت صادرات کشور اثر قابل مالحظه 

با آنهم، قوت پول داخلی سبب تشويق واردات گرديده و بدين ترتيب رشد . نداشته است
  . يز کاريابی را کاهش ميدهدتوليدی و صنايع و ن

، حکومت حقوق استخراج معدن مس عينک را به تصدی دولتی 2007در ماه نوامبر 
شرکت . ذريعه عقد قرارداد اعطا نمود) گروپ ميتالورژيک(جمهوری مردمی چين 

ی را در پروژه متذکره سرمايه گذاری يمتذکره پالن دارد تا حدود سه ميليارد دالر امريکا
. کشاف زيربنای مربوط و عمليات آن ممکن در حدود شش سال آغاز گرددان. نمايد

 ميليون تن است که بدين ترتيب 13تخمين شده است که ذخاير مس عينک حد اقل 
مهم اين است که قرارداد عينک . بزرگترين ذخيره استخراج ناشده جهان را تشکيل ميدهد
د که تا حال عقد آن امضأ شده مهمترين سرمايه گذاری مستقيم خارجی را تشکيل ميده

نگرانی های امنيتی پيرامون چنين . است و ممکن منبع مهم عوايد کشور را تشکيل دهد
  . پروژه بزرگ را نمی توان مورد چشم پوشی قرار داد

درصد 72.6، به اندازه 2007کسر حساب جاری، بغير از اعانه ها تخمينًا در سال مالی 
ننده توسعه کسر تجارتی بنابر افزايش بيش از توقع در افزايش يافته است که منعکس ک

 توامواردات ميباشد که با فعاليت های مراجع تمويل کننده خارج از بودجه اصلی دولت، 
توقع ميرود که بيالنس حساب جاری ). يی و زيربنایبشمول پروژه های امنيت(بوده است 

که توسط سرمايه گذاری جی دی پی کسر داشته است % 1.4ها  به ميزان کمکبشمول 
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وجوه متذکره . مستقيم خارجی و تاديات مربوط به قرضه های امتيازی تمويل شده است
همراه با کمک صندوق بين المللی پول و معافيت قروض سبب گرديد تا تقويه بيشتر 
ذخاير ناخالص اسعار خارجی مقدور شده و از رقم دو ميليارد دالر امريکايی يعنی رقم 

  . ارزش واردات رسمی پنج ماهه تجاوز نمايدمعادل به 

با وجود مساعی مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، به اساس اظهارات اداره ملل متحد برای 
 ميالدی به اندازه يک 2007مبارزه با مواد مخدر و جرايم، توليد کوکنار ممکن در سال 

. نی آنرا تشکيل ميدهدتوليد جها% 90ثلث افزايش يافته باشد که بدين ترتيب بيشتر از 
مساعی مبنی بر کاهش کشت کوکنار نظر به واليت بصورت قابل مالحظه تفاوت نموده 
است که بازتاب دهنده مسايل امنيتی، رفتار مقامات محلی در مورد امحای کشت و قابليت 

برای دهاقين عوايد کشت خشخاش نسبت به ساير . انتفاع از ساير حاصالت ميباشد
  .  بلند اندحاصالت بسيار

در % 55 به رقم 2004در سال مالی % 31  از رقم مصراف بودجه انکشافیميزان 
 خيلی  ها ظرفيت اجرايوی حکومت مانند گذشتهاگرچه افزايش نمود، 2007سال مالی 

بعد از تمرکز سالهای مقدم بر بازسازی اضطراری، از سال مالی . ضعيف بوده است
ی عيار شده بودند تا اهداف ميان مدت حکومت را  بدينسو بودجه های دولت طور2005

  برای نخستين بار تفصيالت وسيع مندرج در 2008بودجه سال مالی . حمايه نمايد
استراتيژی موقت انکشاف ملی افغانستان را منعکس خواهد کرد که توقع ميرود تا ماه 

  .  ميالدی تکميل گردد2008اپريل 

ين المللی پول و بانک جهانی تصميم بعمل آورند  ميالدی، صندوق ب2007در ماه جوالی 
 مقروض، واجد شرايط معافيت شديداکه افغانستان بتاسی از برنامه کشور های فقير و 

قروض بوده ميتواند، مشروط بر اينکه کشور متذکره برنامه اقتصادی را بتاسی از 
  . پروگرام کاهش فقر و تسهيل رشد، اجرا نمايد

.  درصد قوای کار بود40 به ميزان 2007ه بيکاری در سال تخمينات نشان ميدهد ک
ل مميزان بلند متذکره بنابر ناتوانی زراعت و اقتصاد محدود رسمی مبنی بر جذب کا

درک اينکه کاريابی مناسب و مثمر برای انکشاف . کارگران در حال توسعه سريع ميباشد

  

  صندوق بين المللی پول، احصائيه بين المللی مالی: مأخذ
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هميت استراتيژی انکشافی بيشتر و تامين امنيت حتمی ميباشد، سبب گرديده است تا ا
  . متمرکز به کاريابی بيشتر مورد توجه قرار گيرد

  

  دورنمای اقتصادی
.  انکشافی خارجی بوده استدت هایرشد اخير در اقتصاد مشروع عمدتًا ناشی از مساع

اجراات اقتصادی در دوره ميان مد ت عمدتًا وابسته به موفقيت حکومت در مبارزه با 
ينده زيربنايی، و تطبيق اصالحات بيشتر ساختاری موکول ميباشد که فساد اداری، موانع آ

ميزان بلند رشد تنها در . همه آن برای تشويق سرمايه گذاری سکتور خصوصی الزم اند
صورتی قابل ادامه خواهند بود که اصالحات ساختاری بصورت قاطعانه تطبيق و سرمايه 

 . سپورت و انرژی برق متمرکز گردد به ساحات کليدی زيربنا بخصوص ترانعامهگذاری 

رشد بيشتر در عرصه خدمات و امور ساختمانی عمدتًا با کمک مراجع تمويل کننده متوقع 
با فرض اينکه چنين رشد ادامه يابد و خشکسالی يا ساير عوامل توليدات زراعتی . ميباشد

ناخالص توليد (را متأثر نسازد، دراين صورت پيش بينی ميگردد که رشد جی دی پی 
  .  در صد باشد9 در حدود 2009 و 2008در سالهای مالی ) داخلی

پيش بينی شده است که منعکس % 10.2 به اندازه 2008اوسط انفالسيون در سال مالی 
کننده افزايش در مصارف ترانسپورتی، افزايش قيم مواد اوليه و اثرات ناشی از افزايش 

% 7.2 به 2009نفالسيون در سال مالی پيش بينی شده است که ا. قيم انرژی ميباشد
شکل ( توليدات زراعتی خواهد بود ثابتکاهش يابد که بنابر کاهش جهانی قيم و رشد 

  ). 6شماره 

 سبب تسهيل رشد پيش بينی شده و تحقق اهداف بيالنس تادياتتوقع ميرود که وضعيت 
بزرگ وجوه انتقال انکشافی در خالل دوره ميان مدت گردد که اساس آنرا جريان مداوم و 

مساعدت رسمی بشکل قرضه های انکشافی و سرمايه . شده رسمی تشکيل خواهد داد
گذاری مستقيم خارجی و نيز معافيت مؤقتی قروض از طريق برنامه کشور های فقير و 

بعد از شموليت انتقاالت (خيلی مقروض سبب تمويل کسر های کوچک حساب جاری 
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  ). 7ره شکل شما(خواهد شد ) رسمی وجوه

  چالش های انکشافی
مقابله با طالبان و القاعده، بی امنيتی هيچگونه عاليم مبنی بر خروج آن  بعد از شش سال

 2007به اساس يک تخمين، سال . از آجندای دولت و جامعه بين المللی را نشان نمی دهد
فيات  بدينسو، مرگبارترين سال بوده است که تعداد و2001از سال شکست طالبان يعنی 

 مورد بمب 116 نفر عساکر خارجی بوده و 222 واقعه رسيده است که منجمله 6500به 
درصد 20 حد اقل 2006تعداد حمالت نسبت به سال . های انتحاری ثبت گرديده است

  . افزايش يافته بود

 رشد ثابت تداوم بهبرعالوه مشکالت امنيتی، افغانستان با چالش های بزرگی در
يوع کوکنار، محدود بودن اقتصاد رسمی،  ظرفيت پائين اجرائيوی اقتصادی، بشمول ش

  . حکومت و ضعف حکومتداری مواجه ميباشد

رشد سکتور خصوصی برای هرگونه احيای اقتصادی الزم ميباشد، که بنابر غير دوامدار 
، فساد اداری، و محدوديت اراضیبودن انرژی برق، عدم وضاحت حقوق ملکيت 

حل و فصل موضوعات ساختاری متذکره .  به موانع دچار استدسترسی به وجوه مالی
يک حل ممکنه کوتاه مدت عبارت از توسعه سرمايه گذاری . سالها را در برخواهد گرفت

اداره امور انکشافی و مؤثريت . در پارکهای صنعتی بشکل دسته های کوچک ميباشد
  . کمک ها نيز نيازمند تقويه اند
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