همکاری آملان با افغانستان

توسعۀ اقتصادی و بهبود فرصت های شغلی

وضعیت

هدف

در سال های اخیر دولت افغانستان بنیاد توسعه اقتصادی افغانستان را گذاشته است.
با این حال ،مؤثریت نهادهای دولتی و خصوصی هنوز هم توسط کمبود تخصص و
ساختارهای ناکافی محدود می باشد .فساد اداری ،عدم اطمینان حقوقی و وضعیت
متزلزل امنیتی عوامل دیگری اند که بر اوضاع رسمایه گذاری کشور تاثیر منفی وارد می
منایند.

اقتصاد افغانستان خیلی رقابتی می باشد ،فرصت های شغلی و عایداتی برای مرد و زن
در متام گروه های مردم فراهم گردیده و چارچوب بهبودیافته حقوقی و نهادی و ساختار
های تقویت شده حامیتی برای سکتور خصوصی ایجاد گردیده است.

زراعت در توسعه اقتصادی افغانستان نقشی کلیدی را بازی کرده می تواند چون امکان
واضحی برای رشد در این عرصه موجود می باشد .حدود دو سوم مردم افغانستان در
سکتور زراعت کار می کنند و در حدود  %60خانواده ها برای معیشت خویش ،متکی به
زراعت می باشند .اگر قرار باشد که از این امکان بشکل مؤثرتر استفاده صورت گیرد ،به
اصالحات چارچوب اقتصادی و اداری نیاز است .خدمات حامیتی دولت برای تشبث
های زراعتی مانند ،دسرتسی به قروض ،سیستم های آبیاری و ذخیره سازی و خدمات
مشوره دهی به دهقانان در حال حارض یا کم بوده یا در کل هیچ وجود ندارد.
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فرصت های کاری و عایداتی برای مرد و زن در متام گروه های
مردم ایجاده گردیده و سکتور خصوصی بهرت حامیت گردیده
است.

اقدامات و نتایج
از سال  ،2002دولت آملان رشکای افغانی خویش را در خصوص سعی و تالش آنها برای
تطبیق اصالحات اقتصادی کمک می مناید .بانک توسعه یی  KfWدولت افغانستان
را در توسعه سیستم های مالی و زیربنای اقتصادی کمک می کند .نقش اداره همکاری
های بین املللی آملان بر بهبود توسعه اقتصاد پایدار و فرصت های شغلی در سکتور
زراعت متمرکز می باشد.

توسعه سیستم های مالی
به منایندگی از دولت آملان بانک توسعه یی  KfWدر بزرگرتین نهاد قرضه های کوچک
افغانستان یعنی اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان سهیم بوده و برای تامین مالی
گسرتش قرضه دهی ،وجوه اضافی را فراهم می مناید.
از آنجائی که اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان در سال  2004میالدی تاسیس
شده است ،این بانک در  51ولسوالی در رسارس  14والیت افغانستان فعالیت منوده
و اکنون دارای  1000کارمند اداری می باشد .در حال حارض ،حدود  60000قرضه
های کوچک – با حجم اوسط  900یورو – و بیشرت از  1000مورد قرضه به تصدی های
کوچک و متوسط فراهم شده است .زنان  %17قرضه گیرندگان را تشکیل می دهد.

بنیاد تضمین اعتبار افغانستان
در سپتامرب  ،2014وزارت فدرآل همکاری اقتصادی و توسعه آملان ( )BMZو رشکت
رسمایه گذاری و توسعه یی آملان ( )DEGتسهیالت تضمین اعتباری برای افغانستان را
که برای سال های متعدد مؤافقانه فعالیت می منود ،به نهاد غیرانتفاعی که تحت قانون
آملان فعالیت مناید ،مبدل ساخت .در نتیجه آن بنیاد تضمین اعتبار افغانستان به میان
آمد که مانند سابق به تصدی های کوچک و متوسط افغانی تهیه کردن قروض را تسهیل
می سازد .تاحال ،بیشرت از  4400قرض فردی با حجم مجموعی تقریباً  170میلیون یورو
اعطاء شده است که در نتیجه آن حدود  8100فرصت کاری ایجاد شده است .یک
تصدی واقع در هرات که رشکت بسته بندی موترسایکل می باشد ،توانست که کارمندان
خویش را از  12به  43نفر افزایش داده و با اخذ قرضه  540000یورو ،رسمایه خویش را از
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 90000یورو به  3.6میلیون یورو افزایش داد.

توسعۀ زیربنای اقتصادی

4400

قرضه فردی با حجم
مجموعی تقریباً  170میلیون یورو
در سال  ،2016بانک توسعه یی  KfWپروژه جدید کشت گندم را مبقصد بهبود زیربنای
اقتصادی راه اندازی منود .این پروژه بازسازی سیستم های آبیاری مقیاس کوچک در
والیات شاملی افغانستان ،و جاده ها ،پُل ها و تسهیالت ذخیره سازی را فراهم کرده
است.
چارچوب اصالح شدۀ اقتصادی منجر به اضافه شدن تولید گندم و افزایش متوالی
حاصل خواهد گردید .سکتور زراعتی همچنین فرصت های شغلی فصلی را تهیه منوده
که در درازمدت به خانواده های دهقانان زمینه باال بردن عاید رت فراهم می مناید.

توسعۀ اقتصاد پایدار و بهبود فرصت های شغلی
فعالیت های اداره همکاری های بین املللی آملان در زمینه توسعه اقتصادی و بهبود
فرصت های شغلی بر پنج زنجیره عرضه مترکز دارد که عبارت است از مرغداری،
محصوالت لبنی ،محصوالت گیاهی انتخاب شده ،گندم و میوه خشک پوست دار.
مبنظور بهبود اجراآت زنجیره عرضه ،فعالیت ها به سطح ولسوالی ،والیت و ملی راه
اندازی می شوند که همه ذی نفعان
را به اشرتاک کردن تشویق می مناید:
مانند دهقانان ،عرضه کنندگان،
فروشندگان ،مشتبثین ،کوپراتیف
ها و تصمیم گرندگان سیاسی .در
اقدامات موارد ذیل شامل می گردد:
•ترویج گفت وشنود بین
سکتورهای خصوصی و عامه
در سطح ولسوالی ،والیت
و ملی مبنظور غلبه بر موانع
تولید و فروش محصوالت.
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زنجیره عرضه ها:

مرغداری ،محصوالت لبنی ،محصوالت گیاهی انتخاب
شده ،گندم و میوه های خشک پوست دار

• تهیه آموزش های تخنیکی،
سازمانی و کاروباری برای
ذینفعان در هر پنج زنجیره
عرضه .سازماندهی مناسبت ها مانند منایشگاه های تجاری ،بین چندین ذی
نفعان زمینه معامالت را فراهم می سازد.
•بهبود زیربنای شهری از طریق فعالیت ها مانند حفظ و مراقبت و انکشاف
سیستم های آبیاری و تسهیالت ذخیره سازی.

تا اکنون در نتیجه اقدامات حدود  7500فرصت کاری جدید در سکتور زراعت فراهم
گردیده است .پروسه های جدید و نوآوری ها نیز راه اندازی شده است که به افزایش
عاید آن افراد کمک کرده است که در این سکتور فعالیت دارند.
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