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ی انکشافیو چالش ھا پيشرفت

 گزارش انتقال اقتصادیوکيو و کنفرانس تپيام ھای کليدی از

یو اقتصاد یمال یپيشرف ھای کنون 

در پيش رو اولويت ھا:
اعاده مجدد ثبات مالی –
  یاعاده اعتماد و ايجاد زمينه ھای کاری در سکتور خصوص–
تقويه ھمبستگی اجتماعی و عرضه خدمات –

خالصه



قابل  ھایپيشرفت :)٢٠٠٣-٢٠١٢(يک دھه قبل از انتقال 
تھداب بسيار پائينمالحظه از يک 

3

پيشرفت اقتصادي•
فيصد  ٩،۴  رشد اقتصادیاوسط  ٢٠٠٣-٢٠١٢ر جريان سالھای د–

.بود
 دردالر  ۶٨٨به  ٢٠٠٢دالر در سال  ١٨۶سرانه از افزايش درآمد –

٢٠١٢سال 
 ٢٠٠٣در سال توليد ناخالص داخلی  ٪٣دولت از عايدات افزايش –

.٢٠١١در سال  ٪١١،۶به 
تا مقدار مصارف از طريق  بھبود مديريت مالی عامه سبب شد،–

دالر  ميليارد ۴،٩به  ٢٠٠٢ميليون دالر در سال  ٣۴۶بوديجه از 
.  رودبلند  ٢٠١٢در سال 

اجتماعی  ھای پيشرفت•
با تعداد اندک ( تن ميليون ١شموليت در مکاتب از  بلند رفتن ميزان–

) ميليون دختران٣،۶( تن ميليون ٩،٢به  ٢٠٠١در سال ) دختران
٢٠١٣در سال 

  ۵٠به  درصد نفوس کشور ٢٢بھتر آب از  به منابعدسترسی –
درصد بلند رفته است

طی ھمين سالھا) توقع(قابل مالحظه در اوسط عمربلند رفتن –
بيشتر از نصف کاھش يافته استمرگ و مير مادران  ميزان–
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اقتصادی چالش ھای قابل مالحظه انکشاف

4 یچالش ھای انکشاف

ديموگرافیفقر و 
)  ٢٠١٢تحت خط فقر در سال  نفوس ٪٣۶(ميزان بلند فقر و تداوم آن •
ھزار تن به متقاضيان کار می پيوندند ۴٠٠ھر سال حدود •
ی پائين استرِ انکشاف بشسطح  ،با وجود يک دھه پيشرفت•

بر کمک ھای خارجی اتکاء 
.  فعاليتھای اقتصادی، عرضه خدمات و سکتور امنيتی متکی بر کمک ھا می باشند•

بی ثباتی وامنيت  
را تحت شعاع قرار ميدھد خودکفايیپيشرفت برای اشتغال زايی و •
برای انسجام اجتماعی ضروری و حياتی ميباشدرضه خدمات ع•

 یو حکومت دار اداری فساد
ايجاد نھاد ھای کليدیساد اداری و پيشرفت در امر مبارزه با ف•



گزارش انتقال اقتصادیکنفرانس توکيو و نکات مھم از 

5

:خالی مالی متداوم•
)  از لحاظ فيصدی توليد ناخالص داخلی(کمک ھای خارجی 

 ٢٠٢۵سال  کاھش خواھد يافت، در حاليکه خالی مالی الی
با آنکه نيازمندی ھای گزافی برای مصارف (می ماند باقی 

امنيتی، عملياتی و حفظ و مراقبت، و مصارف توسعوی باقی 
)  می مانند

: یاقتصادرشد •
مشروط بر انتقال موفق سياسی و امنيتی، رشد اقتصادی 

.  درصد پيش بينی شده است ۵بگونه اوسط به 

جامعه جھانی •
جامعه جھانی اھميت کمک ھای مستقيم از طريق بودجه را، 

جھت پيش گيری از عواقب منفی که کاھش در کمک ھای 
.خارجی به بار می آورد، درک نمودند

:دولت•
و تقويه اولويت بندی مصارف، ، عوايدد بخشيدن بھبواھميت 

مديريت مالی عامه و سيستم  کمکھا ظرفيت جذببخشيدن 
.تثبيت و معلوم گرديد

)٢٠١٢(انتقال   گزارشوکيو و ت
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 اعتماد بحران وباوری به سبب بی  ٢٠١۴ - ٢٠١٣در سالھای کاھش در رشد اقتصادی  
در کشور

6  رشد اقتصادی

بدينسو،  ٢٠١٣از و سياسی مسووليت ھای امنيتی انتقال مورد چگونگی تطبيق روند در بی باوری •
.  گرديداز بين رفتن اعتماد سرمايه گذاران  منجر به ،٢٠١۴با به درازا کشيدن انتخابات سال  توأم

کاھش می  ٢٠١۴در سال  ٪١،۵نزول يافته بود به  ٪٣،٧به  ٢٠١٣رشد اقتصادی که در سال •
.  بوده است ٪٩،۴حدود  ٢٠١٢– ٢٠٠٣يابد، در حاليکه حد اوسط رشد اقتصادی ميان سالھای 
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اقتصادی و رشد حقيقی سکتورھای اقتصادیرشد 

Real GDP growth Agriculture growth

Services growth Industries growth

اقتصادی رشد رشد زراعت 
رشد خدمات رشد صنعتی



کاھش در عوايد و ازدياد يافتن خالی مالی، پائين آمدن پول نقد در خزانۀ دولت و بزرگ 
شدن َدين ھای ناپرداخت شده منجر به بوقع پيوستن بحران مالی در کشور گرديده اند

7 مالی سکتور

پيش بينی شده است، درحاليکه اين رقم  ٢٠١۴در سال توليد ناخالص داخلی  ٪٨،٧عوايد دولت به •
)  در تطبيق قوانينو ضعف سبب آن کاھش در رشد اقتصادی (بود   ٢٠١١سال در  ۶٪،١١

، خالی بزرگ مالی سبب از بين رفتن پول نقد در خزانه کشور و ٢٠١۴سال  اولماه  ١٠در •
.افزايش يافتن َدين ھای ناپرداخت شده گرديد

. ھزينه ھای اجتماعی به بلندترين سطوح رسيده استو  یامنيتمصارف به سبب  خارج دولتم•
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٢٠١۴ - ٢٠٠٣ عوايد داخلی ساليان

in	US$	millions in	percent	of	GDP امريکايیبه مليون دالر فيصدی توليد ناخالص داخلی
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اجزای مصارف اختياری ملکی و امنيتی 
)به مليون دالر امريکايی(

Discretionary	Development Civilian	Recurrent Securityانکشافی اختياری مصارف عادی ملکی امنيت 

به استثنای مصارف امنيتی که توسط کمکھای خارجی تمويل ميگردند	*



و ختم شدن پول نقد در خزانه دولت، ايجاب ميکنند تا  ٢٠١۴دين ھای ناپرداخت شده از سال 
تدارک گردند ٢٠١۵وجوه بيشتر مالی در سال 

8 مالی  سکتور

 باعث  ٢٠١۴حتی با تمويل عاجل از جانب کشورھای کمک کننده، خالی مالی در
به تعويق افتيدن پرداخت َدين ھا به سال آينده و ختم شدن پول نقد در خزانه کشور 

.   ميگردد

 بمنظور تمويل خالی مالی، ازدياد فاحش در عوايد  ٢٠١۵سال بودجه پيشنھادی
 :کشور و کاھش در مصارف دولتی را در نظر گرفته است

 دين ھا و گردآوری پول نقد در خزانه ايجاب ميکنند تا وجوه مالی بيشتر تدارک بازپرداخت
گردند

 پيشبينی ھای عوايد دولتی از اعتبار برخوردار بوده و بر يک سلسله اقدامات موثر تا است مھم
.  استوار باشند

 کاھش بخشيدن مصارف دولت بايست اولويت ھا را در نظر گيرد تا بازيافت رشد اقتصادی
.  متأثر نگرديده و دستآوردھای انکشافی را متضرر نسازد



:اولويت ھا
مسائل در حال بروز

9 اولويت ھا

تدارک نمودن بيشتر وجوه مالیاعاده ثبات مالی با 
جھت مصارف و اولويت بندی ، تدارک بيشتر کمک ھا از طريق بودجهعوايد، بخشيدن بھبود •

.  حراست از دستآوردھای انکشافی
در صورتيکه عوايد داخلی نسبت به پيش بينی ھای فعلی ھمچنان کمتر باشند، تدارک وجوه •

.مالی بيشتر از پيش مھمتر ميشود
. تمويلی دوباره غور گرددمنابع ازدياد مصارف امنيتی ايجاب ميکند تا در مورد گزينه ھای •

کار در سکتور خصوصی ھای اعاده اعتماد و ايجاد زمينه 
؛ جديد به وظيفه نياز دارند ھزار کارگر ۴٠٠اعتماد سرمايه گذاران کاھش يافته؛ ھمه ساله •

.  افراد آسيب پذير اند ٪۵٠و متداوماً قرار داشته، ) ٪٣۶يعنی (به سطح بااليی فقر ميزان 

اجتماعی و عرضه خدمات  بخشيدن ھمبستگی تقويه
، سھم جنگ و شکنندگی ادامه دارد، صورت گرفته است دھه قبلیھايی در پيشرفت آنکه با •

مرگ و مير اطفال  و سطح سواد ميان آنھا بسيار پائين اند، و ميزانکار  نيرویزنان در 
.ھمچنان باالست

و حکومت داری اداری فساد 
.  در تمام ساحات از جمله امور حياتی ميباشندو تقويه حکومت داری مبارزه عليه فساد اداری •



: یمالثبات اعاده 
داخلی بايست به حد چشمگيری بلند روند، اما اصالحاتی جدی را ايجاب ميکنندعوايد 

10 اعاده ثبات مالی 

بھبود عوايد داخلی اساس اعاده ثبات ماليست•
بدون افزايش چشمگير عوايد داخلی، افغانستان نمی تواند به ثبات اقتصادی دست يابد، در –

حاليکه نيازمندی ھای مصرفی دولت بلند ميباشد

: ، مانندندنياز ا تأثير گذاریو معتبر اقدامات عاجل، •
تفويض  منابع بشری،که شامل اصالحاتی در عرصه گمرکات،  اتیتسريع تطبيق پالن عملي–

، و بھبود پروسه ھای تفتيش و بررسی بعد از تفتيش، صالحيت ھای تنفيذی به رياست گمرکات
.در سراسر کشور ASYCUDA تطبيق بخش نرخ گذاری سيستم

.ماليات و تصويب قانون مديريت ٪١٠نرخ  با» ماليه بر ارزش افزوده «  تطبيقتسريع –
.  و بر اساس احتمال خطرات، تا رعايت مالياتی در کشور بھتر گردد موثرھای اجرای تفتيش –

اما نياز به بھبود صنايع استخراجی ميتوانند به منبع مھم عوايد مبدل گردند، ، ميان مدتدر •
چھارچوب قانونی و مقرراتی در سکتور معادن است



: یمالاعاده ثبات 
تدارک کمکھای خارجی کافی از طريق بودجه و اولويت بندی مصارف

11 اعاده ثبات مالی 

درصد  ٪١٢،٨عوايد داخلی تنھا به ، کارايی در جمع آوری عوايد حتی با بھبود
رقم از پيشبينی که اين ( افزايش خواھد يافت  ٢٠١٨سال  توليد ناخالص داخلی الی

)کمتر است ٢٠١٨برای سال  ٪١۴اوليه 

اما ايجاب ميکند  اھميت دارد،بيشتر  هبوديج ھای خارجی از طريق ازدياد کمک
.  نيز باال برودظرفيت جذب دولت که 

 ،از  یورد ھای انکشافآتا دستاولويت بندی مصارف بيشتر از ھمه مھم ميباشد
.  دست نروند



عملياتی  مبرم ملکیمصارف  ميتواندامنيتی  مصارفتمويل گزينه ھای در مورد بازنگری 
. مصئون سازدو انکشافی را 

12

  :با عوامل ذيل تشديد می يابدمصارف امنيتی ناشی از افزايش  اتخطر•
.  دورنمای نامعلوم برای عوايد داخلی، و تخصيص سھم بيشتر عوايد برای تمويل مصارف امنيتی–
، که بايد کامالً )اردو و پوليس(افزايش مصارف امنيتی بغير از مصارف قوای مسلح افغانستان –

.  توسط عوايد داخلی تمويل گردند
، که )مانند تعداد قوای مسلح(شيکاگو  یتمويل پالنامنيتی و مصارف نياز ھای ناسازگاری ميان –

.  مابقيه ھزينه ھای تمويل ناشده بر دوش عوايد داخلی می افتد

مصارف امنيتی

381	 428	
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تخصيص عوايد داخلی برای تمويل مصارف ملکی و امنيتی 
)  به ميليون دالر(

ANSF Non‐ANSF	Security Civilian
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عملياتی ملکی و امنيتی داخل بودجه مصارف 
)به ميليون دالر(

Civilian Security	ANSF Security	Non‐ANSFملکي اردو و پوليس مصارف امنيتی بغير از 
اردو و پوليس مصارف امنيتی بغير از ملکي

اردو و پويس

اردو 
 +
پوليس



اعاده اعتماد و ايجاد فرصت ھای کاری در سکتور خصوصی 
13 اعاده اعتماد و ايجاد فرصت 

ھای کاری

 اساسی داردنامعلومی نقش در کاھش انتقال آرام سياسی و امنيتی. 

 ملکيت سرمايه گذاری و سيستم  محيطسکتور مالی،  در ھا ضعفاز بين بردن
.  گرديده ميتواندگذاران سرمايه عتماد باعث اعادۀ ا زمين

 اً منابع عمدۀ رشد اقتصادی در دورۀ پسا انتقال، وقعمتزراعت، معادن و خدمات
. زمانيکه اعتماد دوباره برگردد، محسوب ميگردند

می برای افزايش مولديت زراعتی و توسيع فعاليت ھای معدنکاری  اصالحات
افزايش  ٢٠٢۵ – ٢٠١۵در ساليان بشکل اوسط  ٪٧رشد اقتصادی را تا  دنتوان
.  دھند



ت عامهاجتماعی و عرضه خدما ھمبستگیتقويه 

14 اجتماعی و عرضه خدمات  ھمبستگیتقويه 

:  بازی می کنددر افغانستان عرضه خدمات نقش دوگانه 
 و اعتماد در نھادھای عامه، در يک ماحول شکنندگی و جنگ که اجتماعی  ھمبستگیايجاد

.دورنمای اقتصادی تحت تأثير قرار گرفته است
 تھداب گذاری برای اشتغال و رشد اقتصادی، از طريق تعليم، صحت و زيربناھا

:  در اولويت ھای اساسی موارد ذيل شامل اند

شموليت اجتماعی زنان و ساير گروه ھای منزوی  افزايش

 در دھات و شھرھاھای انکشافی ھدفمند  از برنامهحمايت

 منطقوی در اولويت کاری جھت مرفوع سازی نيازھای انرژی و قرارگرفتن ھمگرايی
تجارت و ترانزيت  هفرصتھا برای مھاجرت کارگران، و توسعفراھم ساختن آب، 

 عرضه خدمات در بھبود موثريت



:  ھای پيشرواولويت 
  تسريع توسعه و انکشافاعاده اعتماد و  

 اعادۀ ثبات مالی از طريق بھبود در عوايد داخلی، تدارک کافی کمکھای خارجی از طريق بودجه، و
اولويت بندی مصارف

 اعادۀ اعتماد سرمايه گذاران و ايجاد فرصتھای کاری در سکتور خصوصی از طريق حل موانع در
سکتور مالی، زمينداری و محيط سرمايه گذاری، و باز ساختن توانايی ھای بالقوه در زراعت، 

خدمات و صنايع استخراجی

 تقويه ھمبستگی اجتماعی و عرضه خدمات عامه با تشويق شموليت اجتماعی، برنامه ھای ھدفمند
انکشافی در مناطق شھری و دھات، و باال بردن موثريت عرضه خدمات عامه

 ھمگرايی منطقوی در اولويت کاری جھت تثبيت نقش افغانستان بحيث يک ھمکار گرفتن قرار
.  اقتصادی منطقوی در عرصه ھای تجارت و ترانزيت، انرژی و آب، و مھاجرت قوای کار

 تعھد بلند پايه در عرصه مبارزه با فساد اداری، تحکيم حکومتداری و تأمين مديريت مالی عامه در
تمامی ساحات مبرم و اساسی ميباشد

15  ھا اولويت


