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 ۲3/1۰/۲۰1۹ مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

 

 در بریتانیا اخیر تجارتی نشست
 های سرمایه گذاری در افغانستان لنجو چ هافرصت

 

 
 

سفارت جمهوری اسالمی میزان( در لندن توسط  ۲1دومین نشست تجارتی افغانستان و بریتانیا روز دوشنبه )
اقتصادی و  نشست ،ن المللی تجارت افغانستان و بریتانیاافغانستان در بریتانیا در همکاری نزدیک با اتاق های بی

 .ردیدگ.تتاحفاتجارتی میان افغانستان و بریتانیا 
مریکایی و ا ،گذاران بریتانیایی، اروپاییسرمایه، شرکت های بزرگ تجارتی افغانستان ای در این نشست

مقام های ارشد دولت افغانستان از جمله وزاری  در کنار این گذاران افغان مقیم بریتانیا حضور داشتند.سرمایه
ذاران غربی را گ سرمایهنشست حضور داشتند و  اقتصاد، معادن، تجارت، زراعت و مالداری و انرژی در این

  .نمایندذاری گتشویق کردند تا در افغانستان سرمایه
 سرمایه یبرا تا چه حدی افغانستاندو کشور و اینکه پیشینۀ روابط  هدف نشست اقتصادی لندن، در این تحلیل بر

  پرداخته شده است.، است مناسب ذاریگ
 

 :ملی وحدت حکومت ایجاد از پسانگلیس  -افغان روابط
م ۲۰1۴دسامبر  در لندن ،استافغانستان  در ایتوسعه هایبرنامه به کننده کمک های کشور مهمترین از یکی بریتانیا
 خود رنامهب افغانستان ملی وحدت حکومت نشست این در. بود نیز نستانافغا کننده حمایت های کشور نشست میزبان

 داتتعه ادامه بر نیز کننده شرکت های کشور و کرد ارائه المللی بین جامعه به را" خودکفایی سوی به" نام زیر
 بریتانیا دولت نشست این در .کردند تاکید بودند، کرده اعالم افغانستان به(م۲۰1۲) توکیو نشست در که شان مالی
 کمک افغانستان به م۲۰۲۰سال تا دالر ملیون ۲۷۰ ساالنه توکیو تعهدات اساس بر گذشته سالهای مثل که داد وعده

 یتمدیر اقتصاد و مالیه، وزارت جمله از افغانستان ادارات در سازی ظرفیت هایزمینه در همچنین بریتانیا .کندمی
 تهداش همکاری افغانستان دولت با مخدر مواد با مبارزه و کوچک های تجارت تقویت باستانی، آثار حفظ ها،موزیم
 .است
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 :لندن هدف نشست
گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و  ، عالوه برو سرمایه گذاری تجارت اخیر لندن را جلسهٔ هدف از تدویر 

شویق در بازار های بریتانیا، ت زمینه سازی برای فروش تولیدات افغانستان تشکیل می داد. عالوه برین، بریتانیا
تولید انرژی و برق در افغانستان و ، ه گذاری در بخش های معادن، زراعتسرمایه گذاران بریتانوی جهت سرمای

بهبود شرایط اقتصادی و جلب سرمایه گذاری  جهتهمچنان ارایه معلومات در رابطه به اقدامات دولت افغانستان در 
. همچنان معرفی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان که نشست بودشامل اجندای های خارجی 

 طیب سید  .جواهرات، یکی دیگر از اهداف این نشست بود و افغانی، سنگ های قیمتی قالینسرمایه گذاری روی 
 برگزار شتهذگ سال که اولی نشست با نشست این تفاوت که فتگدر این نشست  بریتانیا در افغانستان سفیر جواد،

 .می باشد مالی های نهاد و ها بیمه داری،بانک مانند تازه هایعرصه روی بیشتر تمرکز شد،
 ذاریگسرمایه تجارب از هستند، کار مشغول افغانستان در که المللیبین گذارانسرمایه از در این نشست شماری

 ه،سران درآمد کاهش خارجی، های ارز برابر در افغانی ارزش گفتند: کاهش رانی کردهگابراز ن کشور این در خود
 تهگذش سال چند در افغانستان در فقر خط زیر جمعیت افزایش و زیربنایی هایبخش در ایتوسعه بودجه کاهش
 خطوط گسترش دولت، درآمد افزایش افغانی، جانب اما .است ساخته مواجه جدی هایلنج چ با را افغانستان اقتصاد

 در تجارتی فضای بهبود و زراعتی محصوالت افزایش انرژی، انتقال های پروژه وسعهت ای،منطقه نقل و حمل
 .، چند یاد آوری نمودملی وحدت دولت اقتصادی دستاوردهای از را افغانستان

 

 ذاری مناسب است؟گبرای سرمایه هم  ن هنوزآیا افغانستا
صاحبان  که کنندمی یدئتا دولتی مقامات حتی. دان شده محتاط بسیار افغانستان در روزها این داخلی گذاران سرمایه

 وضعیت که است نگرانی نتایج همه ها این.دهندمی انتقال کشور این از خارج به را شان پولهای روزه همه سرمایه،
 تا کنندمی تالش افغانستان در اقتصادی امور مسئوالن حاال.است آورده وجود به کشور در جاری امنیتی و سیاسی

 .سازند فراهم کشور در خارجی های سرمایه جذب برای را هایی سهولت ران این نقیصه،بخاطر جب
تاق ا با همکاری در اتاق تجارت بین المللی افغانستان توسط لندن در گذاری سرمایه جلب نشستبه همین خاطر 

 3۰ از بیشتر که گفتند مسوول مقامات .شد دهی مقیم لندن سازمان سفارت افغانستان و تجارت بین المللی بریتانیا
ریتانیا، های ب کشور شرکت کنندگان نشست، از.کردند شرکت جلسه این در المللی بین شرکت ۵۰ و اروپایی شرکت

 .بودند متحده امریکا و ایاالت جرمنی، فرانسه، ایتالیا
. ستا ردهکبیشتر را افغانستان انکشاف در خویش مشارکت بریتانیادر حال حاضر به اساس راپور های رسمی، 

 ن وافغانستا بین ستراتژیک شراکت توافق و هندد می انجام کشور در این را پروژه چندین یئاروپا های شرکت
 معادن و ظرفیت سازی است . زراعت، اقتصاد، توسعه تجارت، عرصه در همکاری شامل یئاروپا کشورهای

 توسط شدرکشور گذاری سرمایه وضعیت درحالیکه :گفتطی این نشست  افغانستان اقتصاد وزیر مصطفی مستور
 فراهم خارجی گذاران سرمایه به را کافی امنیت است مصمم کشورش حکومت است، تهدید معرض در مخالفان

ذاری نماید، یکی از بخش های مهم گدر افغانستان در پنج بخش سرمایه  نندذاران خارجی می تواگسرمایه کند، 
 زارتو کارشناسان مشترک گروه یک ست،افغانستان ا معادن انستان بخشذاری خارجی در افغگبرای جذب سرمایه 

 در الط و لیتیم نیوبیوم، آهن، مس، زیرزمینی ذخایر که اند کرده برآورد مریکاا شناسی زمین اداره و مریکاا دفاع
 افغانستان معادن بخش در یئها گذاری سرمایه هرچند .دارد ارزش دالر میلیارد هزار یک از بیشتر افغانستان،

 .است نبوده موفق آنقدر هنوز اما گرفته صورت
 

 :رشد اقتصادی افغانستاننامتوازن گراف 
درصد بود. در طول این مدت، اقتصاد  ۹م به گونۀ اوسط ۲۰1۲م تا سال ۲۰۰1رشد اقتصادی افغانستان از سال 

درصد بود.  ۲1اقتصادی کشور م داشته است. در این سال میزان رشد ۲۰۰۹افغانستان بیشترین رشد را در سال 
م ۲۰1۰رشد اقتصادی افغانستان در وضعیت خوبی قرار نداشت. در سال  ۲۰1۸تا سال  ۲۰۰۹اما پس از سال 

 ۲م ۲۰1۴درصد، در  1.۹م ۲۰13درصد، در سال  1۴.۴م ۲۰1۲درصد، در  ۶.1م ۲۰11درصد، در  ۸.۴
این  م۲۰1۸و در سال  ۲.۷م ۲۰1۷ر سال در صد، د ۲.۲ م۲۰1۶درصد و در سال  1.۵م ۲۰1۵درصد، در سال 

 .در صد رسید ۲.۲رقم به 
  نیز آن دلیل یافت، افزایش م۲۰۰۹ سال در کشور اقتصادی رشد م،۲۰1۸ الی ۲۰۰3 هایسال طول در اینکه

ً  وضعیت  روجخ موضوع سال این از قبل هایلسا در دیگر، سوی از .بود در کشور سیاسی و امنیتی خوب نسبتا
 نسبتا اقتصادی رشد که ۲۰1۲ سال استثنای به– م۲۰۰۹ از پس ولی نبود، مطرح نیز کشور از خارجی نظامیان

 کشور اقتصادی رشد اکنون تا –بود کشور زراعتی محصوالت افزایش آن عمدۀ دلیل و بود( درصد 1۴.۴) خوب
  بوده. کاهش روبه
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 آسیایی توسعه بانک و جهانی بانکسایت : منبع  

 

 :یریگ نتیجه
 

 فیانکشا های کمک به و ،رسانیدهدر افغانستان به پایان  اش رام بریتانیا نقش محاربوی۲۰1۴پس از سال  اً ظاهر
 دهندۀ گسترشگذاری افغانستان در بریتانیا نشانو سرمایه تجارتی دوم ولی در نشست، هداد ادامه کشور به خود

ورزد تا روابط افغانستان را تالش می حکومتجهان است. ر گدییافتۀ  روابط افغانستان با کشورهای مهم و توسعه
 .کمک به افغانستان جلب نمایدخاطرتر نگاه کند و توجه جهانیان را به  کننده گرم کمک یبا کشورها

تواند افغانستان را از باشد که میمالداری و استخراج معادن می ،دارای تجربیات زیادی در عرصۀ زراعتبریتانیا 
ها و  نیز با مقام های کشور های حکومت افغانستان در بارۀ مدیریت آب مند سازد. مقاماین همه تجربیات بهره

رو همکاری ، از اینمنابع آبی فراوان می باشدکه افغانستان کشوری دارای ؛ اینهایی کرده اندبحث بریتانیا محققین 
، های آببر همکاری در ساخت بند شود. عالوهدر این زمینه مهم پنداشته میهای اروپایی  ر کشورگو دی بریتانیا

اگر  بدون شک ،می باشندمند به کار در بخش معادن در افغانستان نیز عالقه های اروپایی ر کشورگبریتانیا و دی
 ندیمکاری نمابا افغانستان ه استخراج معادن بر اساس قرار داد های شفاف و عادالنه در عرصه کشورهای اروپایی

ند، افغانستان می تواند گامی مهمی بطرف رشد اقتصادی و اتکاء به منابع نه به عهده گیردر این زمیو نقش مستقیم 
 داخلی خود، بردارد. 
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