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:دھه اخير
پيشرفت ھای قابل مالحظه اقتصادی و اجتماعی

٣

:رشد اقتصادی•
 ٢٠٠٣در صد بين سالھای ٩٫۴ ميزان رشد اقتصادی بطور اوسط–

.بوده است٢٠١٢الی 
دالر امريکايی  در سال  ١٨۶افزايش عايد سرانه ھر شخص از –

ميالدی ٢٠١٢دالر امريکايی در سال  ۶٨٨ميالدی به  ٢٠٠٢
در  داخلیدر صد مجموع توليد ناخالص  ٣عوايد داخلی دولت از –

ميالدی افزايش نموده  ٢٠١١در صد در سال  ١١به  ٢٠٠٢سال 
.است

امور مالی عامه سبب افزايش مصارف از طريق در بھبود مديريت –
ميليارد دالر  ۴،٩به  ٢٠٠٢ميليون دالر در سال  ٣۴۶بودجه از 
  .گرديد ٢٠١٢در سال 

پيشرفت ھای اجتماعی•
 ٢٠٠١ميزان شموليت در مکاتب از يک ميليون متعلم در سال –

 ٣.۶از جمله (ميليون متعلم   ٩.٢به ) شمار اندک دختران(ميالدی 
.ميالدی افزايش يافته است ٢٠١٣در سال ) ميليون دختر

 ۵٠در صد مجموع نفوس به  ٢٢دسترسی به اب پاک اشاميدنی از –
. در صد افزايش يافته است

.سال افزايش يافته است ۶۴توقع عمر بطور قابل مالحظه به –
بيشتر از نصف کاھش والدت گ و مير مادران در زمان ميزان مر–

.يافته است
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و عوايد ناخالص سرانه داخلیرشد عوايد ناخالص 

Real GDP growth GDP per capita ($)

پيشرفـــــــت

عوايد ناخالص ساالنه واقعی )دالر(عوايد سرانه 



افغانستان به چالشھای نھايت دشوار در عرصه کاھش فقر، ايجاد فرصتھای اشتغال 
و فراھم اوری خدمات مواجه است

۴

پايين ترين کشور  ٢٠عايد سرانه اين کشور در پايين ترين سطح در مقايسه به ساير کشور ھای منطقه و در رده •
.ھای جھان قرار دارد

• ً  ٢٠١٢را در سال  داخلیدر صد توليد ناخالص  ۴٧  اين کمکھااين کشور نھايت وابسته به کمکھا بوده که مجموعا
.تشکيل ميداد

.نيروی جديد به بازار کار می پيوندند ۴٠٠٠٠٠ايجاد فرصتھای اشتغال نھايت پرچالش بوده که در ھر سال •
در معرض  نھادر صد ا ۵٠بيشتر از  در صد در فقر بسر ميبرند و ٣۶که  باقيماندهميزان فقر ھنوز ھم در سطح بلند •

.اسيب پذيری شناسايی شده اند
درصد افغانان باسواد  ٢۵گ و مير نوزادان در سطح بلند در مقايسه به ساير کشور ھا قرار داشته و فقط ميزان مر•

.ھستند
.بی باوری نسبت به امنيت و ثبات نيز در سطح باال قرار داشته و دورنمای انکشافی را متاثر ميسازد•

جنوبی اسيایافغانستان)٢٠١١( شاخص
عوايد  کشورھای دارای
کم و متوسط

۶٢٠١۴١٠١٨٩١($)عايد سرانه 
١١،٣١١،٩١۵،۵)داخلیفيصدی توليد ناخالص (عوايد 

۶۴۶۶،۴۶۶توقع عمر
٧٢،٢۴٨،٣۴۶،٨)تولد ١٠٠٠در ھر ( کودکانو مير  گمر

۶٠،۶٩٠،٢٨٧،۴)٪ نفوس(بھبود اب اشامدنی 
٩٨،٢١١٠١٠۵،۵)٪ اساسی(در مکاتب ابتدايی  شموليت

۴٨،۶۵٨،٧۶١،۴)٪ اساسی(متوسطه  شموليت در مکاتب

چالشھا



گزارش بانک جھانی تحت نکات مھم کنفرانس توکيو و 
)٢٠١٢(عنوان افغانستان در انتقال 

۵

الی  ٢٠١٢رشد اقتصادی در سالھای  ،درصورت بھبود وضعيت امنيتی و ثبات•
.گرديده بوددر صد ساالنه پيشبينی  ۵ميالدی طور اوسط  ٢٠١٨

به در صورت تطبيق اصالحات پاليسی در سکتور ھای کليدی، رشد اقتصادی •
.ميالدی افزايش خواھد يافت ٢٠١٨الی  ٢٠١٢درصد در سالھای  ٧

تمويل مصارف و نيازمندی ھای انکشافی و امنيتی افغانستان مستلزم کمکھای •
.بالعوض و بھبود در جمع اوری عوايد ميباشد

گونه کاھش در کمکھای جامعه جھانی پايين تراز سطح پالن شده سبب بطی ھر•
شدن پيشرفتھا در کاھش فقر، ايجاد فرصتھای اشتغال و فراھم اوری خدمات 

.ميگردد

)٢٠١٢(گزارش انتقال توکيو و 



ميالدی، افزايش بی ثباتی و  ٢٠١٢قابل مالحظه در سال اقتصادی پس از رشد 
گرديد ٢٠١٣رکود اين رشد در سال باعث محصوالت اندک زراعتی 

۶

 ٢٠١۴رشد اقتصادی در سال •
 که بوده خواھد ميالدی نيز اندک 

که ممکن  ،درصد تخمين ميشود ۵.٣
 اين رقم بدليل بی ثباتی بيشتر کاھش

سبب رکود اقتصادی ممکن و  يافته
.شود

رشد افتصادی
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و سکتور ھای اقتصادی داخلیرشد حقيقی توليد ناخالص 

Real GDP growth Agriculture growth

Services growth Industriesرشد خدمات معادن

رشد عوايد ناخالص ساالنه

خدماتسريع در صد بدليل حاصالت زياد زراعتی و رشد ١۴،۴ميالدی  ٢٠١٢رشد اقتصادی در سال •
.درصد کاھش يافت ٣،١ميالدی به  ٢٠١٣گير در سال رشد اقتصادی بطور چشم•
.در صد کاھش يافت ۴٣ميالدی به  ٢٠١٣ماه اول سال  ٧تعداد شرکت ھای ثبت و راجستر شده در •
در صد توليد ناخالص  ۴،۶تن ويا تقريبا  ۵۵٠٠ميالدی افزايش يافته که به  ٢٠١۴در صد در سال  ۴٩توليد مواد مخدر به •

.براساس قيمت در مزرع ميباشد داخلی

رشد زراعتی 



منحيث فاکتور ھای فعاليتھای اقتصادی باقی ميماندزراعت و خدمات 

٧

ترکيب توليد ناخالص ساالنه
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٢٠١٢و  ٢٠٠٧، داخلیاندازه سکتور عوايد ناخالص 

Services

Electricity, gas and
water

Construction

Mining

Manufacturing

Agriculture

برق، گاز و اب 

اعمار و اخداث

معادن

توليد

زراعت

توليد ناخالص داخلی در 
٢٠٠٧سال 

ميليارد دالر ٩،٨  

توليد ناخالص داخلی در 
٢٠١٢ سال

ميليارد دالر۵،٢٠  

خدمات



و  ٢٠١٢پس از يک دھه پيشبرد خوب امور مالی، جمع اوری عوايد در سالھای 
کاھش يافته است ٢٠١٣

٨

گونگی پيشبرد امور مالیچ

 -

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0

 120.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

نی
فغا
د ا
يار
ميل

دی
ص
في

٢٠١٣الی  ٢٠٠٣عوايد داخلی از 

Percent of GDP Nominal Afghanisرقم افغانی

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

2011 2012 2013

لی
اخ
ص د

خال
 نا
ليد
تو

ی 
صد
في

ترکيب عوايد

Tax revenue Customs duties

Non-tax revenues

عوايد ماليات

عوايد غير ماليات

عوايد گمرکات

در حاليکه عوايد . ميالدی ميباشد ٢٠١٣در سال  داخلیدرصد توليد ناخالص  ٩،۶ميليارد افغانی و يا معادل  ١٠٩داخلی  عوايد•
.ميالدی بود ٢٠١١درصد در سال  ١١و ) ميليارد افغانی ١٠٩(ميالدی  ٢٠١٢درصد توليد ناخالص داخلی در سال  ١٠،٣داخلی 

.اين کاھش عوايد بحيث  فيصدی توليد ناخالص داخلی بدليل بطی شدن فعاليتھای اقتصادی  و ضعف در تطبيق قانون ميباشد•
از کاھش  :است اما تاثير بسيار اندک داشته اند گرفتهوزارت ماليه يک سلسه اقدمات را جھت بلندبردن جمع اوری عوايد رويدست •

.سير نزولی ان تغير نخورده استاما  امده است بعمل جلوگيریسريع عوايد 
درصد توليد  ١٠نيز  ٢٠١۴عوايد در سال چون بی ثباتی و بطی شدن رشد اقتصادی جمع اوری عوايد را متآثر ميسازد از ھمين رو •

.ناخالص داخلی پيشبينی ميشود

فيصدی عوابد 
ناخالص ساالنه



درصد مجموع مصارف بودجه از طريق کمکھای بالعوض تمويل  ۵٠بيشتر از 
......ميشود

گيرداز طريق بودجه صورت مي عادی و قسمت بشتر مصارف

٩

گونگی پيشبرد امور مالیچ
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بشمول ) توليد ناخالص داخلیفيصدی (ان مصارف بودجه و تمويل 
مصارف سکتور امنيتی و ملکی

Domestic revenues Grants

Operating expenditures Development Expenditures

کمک بالعوض

مصارف انکشافی

 ٢ميباشد، که ) داخلیناخالص درصد توليد  ٢۶ويا (ميليارد دالر امريکايی  ۵،۴ميالدی، مجموع مصارف بودجه  ٢٠١٣درسال •
.گرديدمتباقی توسط کمکھای بالعوض تمويل داخلی و عوايد ان توسط ميليارد دالر 

تخمين داخلی توليد ناخالص درصد  ٣٠تا  ٢۵ تمويل گرديده که ان ھمکمکھای بالعوض مصارف خارج از بودجه کامالً توسط •
.ميشود

ميالدی افزايش  ٢٠١٣درصد در سال  ١٩ميالدی به  ٢٠٠۶داخلی در سال ناخالص  توليددرصد  ١٢فعاليتھا از  عادیمصارف •
کاھش يافته  ٢٠١٣درسال  ٧ميالدی به  ٢٠٠۶سال در ناخالص داخلی توليد درصد  ٩يافته اين در حاليست که مصارف انکشافی از 

.است

عوايد داخلی

مصارف عادی



:ميالدی ٢٠١۴بعد از 
پاليسی ھا برای کاھش فقر و انکشاف

جھت نيل به اھداف پاليسی اصالحاتی در ميان مدت اقدامات در چھار عرصه 
:ذيل نياز است

.i ثبات و پايداری در جمع اوری عوايد، بدست اوردن کمکھای بالعوض و
صرفه جوی در مصارف امور غير نظامی

.ii حمايت از رشد اقتصادی به رھبری سکتور خصوصی جھت ايجاد
فرصتھای اشتغال از طريق بھره برداری امکانات زراعتی، خدماتی و 

سکتور منابع طبعی از طريق ھمکاری ھای منطقوی

.iiiرشد ظرفيت ھر بيشتر نيروی بشری و مھارتھا

.ivتداوم تقويت حکومتداری و نھاد ھا

١٠

اولويت پاليسی ھای ساختاری



ثبات امور مالی مستلزم جمع اوری عوايد داخلی و حصول اطمينان برای دريافت 
کمکھای بالعوض

١١

مالی پايداری

ميالدی  ٢٠١٨الی سال  داخلیناخالص توليد درصد مجموع  ١٨بلند بردن سطح جمع اوری عوايد جھت رسيدن به ھدف •
و پيشرفت نھايی سازی » ماليه برارزش افزوده«پروسه جمع اوری تالشھای مستحکم در جھت تطبيق قانون، تطبيق  هنياز ب

.چارچوب مقرارات سکتور معادن ميباشد

مجموع مصارف داخل و خارج بودجه الی •
يد تولدر صد  ۴١ميالدی به  ٢٠١٨سال 

 ٣٨که از جمله (ناخالص داخلی تخمين شده 
) صورت ميگيرد درصد ان از طريق بودجه

بودجه در سال  تمويل رسبه ھمين دليل ک
ناخالص داخلی  توليددرصد  ٢۵به  ٢٠١٨

  .تخمين ميشود) ميليارد دالر ٧(

توقع ميرود که افغانستان به کمکھای •
بالعوض جامعه جھانی در سالھای اينده نياز 

يد لوتدرصد  ٢٠مبرم داشته که اين رقم به 
ميالدی  ٢٠٢۵ناخالص داخلی الی سال 

.تخمين ميشود
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مجموع مصارف داخل و خارج بودجه، کمکھای بالعوض
)داخلیيد ناخالص لوتفيصدی (و عوايد داخلی 

Domestic Revenues Off+On-Budget Expenditures

Off+On-Budget Grants On-Budget Expenditures

مصارف از طريق و خارج از بودجه

مصارف از طريق  بودجه

عوايد داخلی

کمکھای بالعوض از 
طريق و خارج از بودجه



چنانکه مصارف امنيتی از طريق بودجه ازدياد ميابد، حفظ مصارف عادی و 
انکشافی  بطور متوازن در اينده ضروری است

١٢

مالیترکيب مصارف 

 ٢٠١٣ميليارد دالر امريکايی در سال ٢،۴ميالدی به  ٢٠٠٧ميليون دالر در سال  ۵٠٠مصارف امنيتی از طريق بودجه از •
.افزايش يافته است

بحيث فيصدی توليد ناخالص داخلی کاھش ) بخصوص زيربنا، زراعت، انکشاف دھات(مصارف ملکی از طريق بودجه •
.ندا باقيمانده دخو سطحنيت اجتماعی به ؤيافته در حاليکه مصارف  درعرصه ھای معارف، صحت و مص

مصارف ملکی برای رشد فراھم اوری منابع تمويلی برای ، يت در تمويل انمحدودو  در اينده مصارف امنيتیبنابر ازدياد •
.خدمات ضروری پنداشته ميشودعرضه اقتصادی و 
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:حمايت رشد اقتصادی بعد از انتقال ھمراه با اشتغال زايی
زراعت، صنايع استخراجی و خدمات: محرکين عمده

١٣

ايجاد رشد -اشتغال زايی  

درصد تخمين شده  ۵در سناريوی اساسی ساالنه بطور اوسط  ٢٠١٨–٢٠١۵رشد اقتصادی پس از روند انتقال در سالھای •
.ميباشد ٢٠١٣الی  ٢٠٠٣در صد ميزان رشد در سالھای  ٩،۴که کمتر از 

.ميرود تا زراعت، معادن و خدمات عمده ترين فاکتور ھای رشد باشند عتوق•
درصد در  ۶،٧تطبيق اصالحات جھت ترغيب محصوالت زراعتی و توسعه سکتور معادن ممکن رشد اقتصادی را به •

.افزايش دھد ٢٠٢۵الی  ٢٠١۵سالھای 
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٢٠١۵ - ٢٠١١ مختلف رشد اقتصادیسناريو ھای 

Mining Industry (non-min) Services Opium Agriculture
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4.8%

ايجاد فرصت ھای اشتغال ممکن در سکتور ھای 
.گيردزراعت و خدمات صورت 

 ستاثيرات کاريابی در سکتور معادن انقدر ملمو
.نخواھد بود

ی منطقوی و شھرسازی رايگھماستفاده از امکانات 
.سبب ايجاد فرصتھای اشتغال و رشد ميگردد

معادن ساير صنايع خدمات مواد مخدر زرااعت



زيربنا، نيروی بشری، : اصالحات جھت تسريع رشد اقتصادی و اشتغال زايی
دسترسی به زمين و منابع مالی، محيط و شرايط سرمايه گذاری

١۴

ايجاد رشد -اشتغال زايی  

بھبود زيربنا، نيروی بشری، دسترسی به زمين و منابع مالی و محيط و شرايط سرمايه گذاری باعث ايجاد فرصتھای اشتغال •
.و رشد اقتصادی در ھمه عرصه ھا ميگردد

ازدياد محصوالت زراعتی نياز به سرمايه گذاری در اعمار ويا بازسازی سيستم ابياری، خدمات ترويج و استفاده درست از •
.دارد نيازفرصتھا جھت کشت محصوالت با ارزش و مورد 

بھره برداری منابع استخراجی مستلزم تدوين و تطبيق چارچوب مقرارتی مناسب و ھمچنان فراھم اوری منابع مالی و •
.زيربنا ھای مورد نياز ميباشد

محرکين رشد افتصادی

اھداف

پايداری مالی

کاھش فقر

زراعت صنايع 
استخراجی

خدمات

زيربنــــا

نيروی بشری

دسترسی به منابع مالی

دسترسی به زمين

شرايط حکومتـــداری

ترکيب ھمه جانبه

نيروی کار کم تجربه

جوانان بيکار

بدون زنان

روستايان فقير

رشد بدست امده صادی
ب کلی اقت

چارچو



بھبود سطح سواد و مھارتھا غرض رشد اقتصادی و ايجاد فرصتھای اشتغال در ميان مدت 
ضروری است

١۵

نيروی بشری و مھارتھا
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:بھبود نيروی بشری و مھارتھا مستلزم•
.تداوم و توسعه دسترسی متوازن و يکسان به تعليمات ابتدايی، تخنيکی و مسلکی و عالی ميباشد–
.تقويت سيستم ھای مربوطه جھت عرضه خدمات با کيفيت ابتدايی و متوسطه–
ايجاد ارتباط مستقيم ميان کورس ھای اموزشی تعليمات مسلکی و تخنيکی براساس نيازمندی ھای مارکيتھا–

تقويت تالش ھا برای بھبود دسترسی زنان به تعليمات ابتدايی، تخنيکی و مسلکی و عالی مخصوصاً توجه الزم در •
.راستای اشتراک زنان در بازار کار صورت گيرد

بھبود دستاوردھای صحی مستلزم گسترش و توسعه پروگرامھای تغذيوی و واکسناسيون، تقويت سيستم ھای وزارت •
.، ميباشدندارندصحت عامه، بھبود خدمات شفاخانه ھا در سطح خوبی قرار 

)فيصدی(ميزان سواد براساس سن، موقعيت باشنده گان و جنسيت 



در افغانستان ميباشدحکومتداری جز پايداری نظام مھمترين بھبود حکومتداری 

١۶

حکومتداری و نھاد ھا

پيشرفت ھا در ساحات کليدی حکومتداری بخصوص مبارزه عليه فساد، تطبيق قانون و مقرارت چندان •
فساد سازمان شفافيت بين المللی در دو  فھرستملموس نبوده که حتی افغانستان در پايين ترين جايگاه در 

.سال اخير قرار دارد

بھبود حکومتداری و حسابدھی مھمترين اقدامات جھت بھبود عرضه خدمات، ترغيب سرمايه گذاری ھا و •
.حمايت از ايجاد فرصتھای اشتغال و رشد اقتصادی در افغانستان ميگردد

:بھبود محيط و شرايط حکومتداری نياز بر توجه در يک سلسله ساحات ذيل دارد•
بھبود عرضه خدمات در سطح قريه جات از طريق بودجه سازی بھتر واليات، مديريت بھتر حفظ و –

.مراقبت و ارتقای ظرفيت ھا
در بخش اصالحات اداری، ارتقای ظرفيت و مؤثريت ادارات ملکی مھمترين جز بھبود محيط و –

.  شرايط حکومتداری ميباشد
جھت تقويت مديريت امور مالی عامه، در حاليکه يک تعداد پيشرفتھا در عرصه شفافيت بودجه، –

مديريت مالی خزاين صورت گرفته اما بايد اين پيشرفتھا در ساير عرصه ھا بخصوص غير مرکزی 
.سازی تدارکات، تطبيق بودجه انکشافی و امنيت ميباشد



نتيجه گيری

١٧

جمع بندی و نتيجه گيری

.ابھامات نسبت به اينده سياسی و امنيتی مستقيماً روی تداوم تاثيرات پروسه انتقال اثر گذار است•

بوده که به امنيت ) زراعت، معادن، خدمات(بلند رفتن رشد اقتصادی مستلزم پيشرفت ھا در ساحات کليدی •
.و ثبات رابطه نزديک دارد

در ماه ھای اينده تطبيق نگردد، حکومت جديد ) بطور مثال قانون معادن(در صورتيکه اصالحات مشخص •
به چالشھای بزرگ روبر خواھد گرديد

اخيراً ضعف در جمع اوری عوايد بدين معنی است که حکومت اينده اقدامات الزم را رويدست گيرد که •
.بوجود اورد ٢٠١٨–٢٠١۵ساالنه عوايد بيشتر معادل به يک در صد توليد ناخالص داخلی در سالھای 

پيشرفت در تطبيق اصالحات، بھبود امنيت و ثبات و تداوم تعھدات جامعه بين المللی غرض فراھم اوری •
کمکھای بالعوض مورد ضرورت سبب حمايت از تالشھای دولت غرض کاھش فقر، ايجاد فرصتھای 

.اشتغال، چالشھای موجود در غرضه خدمات ميباشد


