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 پیشگفتار

 

 و ریاخ تحوالت وششپگزارش جامع از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه میکند. این نشریه به  شودیم منتشر که سالِ دو بار افغانستان اقتصادی گزارش

صاص موضوع مشخص اخت تر روی یک یا چندحلیل عمیقبخشی از گزارش به ت ه،ینشر هر در. پردازدیم افغانستاناقتصادی  مدتمیان زانداچشم

های از شاخص ،است. بدین سبب نموده دشوارهای اقتصادی ماهوار و ربعوار را فغانستان پرداختن به فعالیتا در یکاف ارقام و معلومات فقدانیابد. می

ها تنها بینیلیدی و پیشهای کاستفاده میگردند. تالش نهایی صورت گرفته است تا تحلیل –در صورتیکه کیفیت آنها قناعت بخش باشند  –یبی تقر

 بر آمار و ارقام قابل اطمینان استوار باشند.

 

 سکتور ،کننده لیتمو یکشورها ری،یگمیتصم أسر در افراد جمله از است، شده گرفته نظر در گسترده نیمخاطب یبرا افغانستان اقتصادی شرازگ

 . ، و در عموم شهروندان افغانستانافغانستان اقتصاد در لیدخ نیمتخصص و لگرانیتحل جمع ،یخصوص

 

ط ه توسات مفید ارائه شدیاز نظر نویسندگانه شده است. تهی یفراه امانو محمد  ف،ینص ایلودایس هاک، کتوب ا،یجو عمر محمد توسط گزارش نیا

مود، که دیپک مشرا نظریات بسا ارزشمند ارائه ن. کننددیگر اعضای تیم کشور قدردانی میو ، کرستینا ویزر، احمد توفیق رستم، یردائل ایلویس

آمر ) یرهودچ شوبهام یکل ییهنمار تحت گزارش نیااین سند کمک نموده است.  طراحی در ریاهلل ناصاحساننویسندگان از وی قلباً سپاسگزار اند. 

 . است شده آماده( رئیس دفتر ساحوی) سائوم رابرت و( ، برای حوزۀ جنوب آسیابخش اقتصادکالن و مدیریت مالی

 

از همکاری کارکنان دولت افغانستان، برای در دسترس قرار دادن آمار و ارقام، سپاسگزار اند. نویسندگان به ویژه از وزارت مالیه  نیهمچن سندگانینو

 و نظریات اتشنهادیپ خاطربه بحیث ضمیمه در این گزارش متشکر اند. مؤلفین« آوردهای برجسته دست» سند  استفاده ازشیدن برای اجازه بخاز بابت 

 .کنندیم سپاس اظهار و تشکر پول یالمللنیب صندوق کارمندان از یافتیدر
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 خالصه و نکات برجسته

 

  
ای دارند، چنانکه وضعیت پرچالش امنیتی بر اعتماد، منیت و توسعه در افغانستان با هم ارتباط پیچیدها

 0.8 به( 1394)سال مالی  2015 سال در اقتصادی رشدگذاری، و اقتصاد تأثیر ناگوار خود را میگذارد. سرمایه

 5.7 کاهش شاهدکه چنان، گذاشت منفی ریثتأ اقتصادی رشد رب نامناسب هوای و آب شرایط. رسید درصد

دهندۀ سطح  نشان 2016 سال اول نیمه از در دست داشته ارقام. بودیم 2015 سال در زراعتی تولیدات درصدی

 می توقع ن، باشد. بنابرایمی زراعتی آفات و امراض بروز سبب بهضعیف  زراعتی تولیدات و گذاریسرمایهپائین 

 یکافغانستان به آنکه  بابرسد  درصد 1.2 میزان بهتنها ( 1395)سال مالی   2016 سال در اقتصادی رشد که رود

 ظرفیت که ایران چابهار بندر بازشدن و تجارت جهانی سازمان در شمولیت ازقبیل ابتکارات و رویدادها سلسله

 اقتصادی شدر میزان کههمچنان، چون. است نائل گشتهراه بدیل تجارتی و ترانزیتی دارد  برای مبدل شدن بهزیادی 

 نیز و باشد یافته افزایش 1394  سال در فقر میزانگمان میرود که  ،میباشد نفوس درصدی 3 رشدمیزان  تراز پایین

 سال در درصد 1.8 از تدریجی بطور آینده سال سه در اقتصادی رشد که رودتوقع می. رودببلندتر  1395سال  در

 هب آینده های درسال اقتصادی بلندتر رشد .یابد افزایش (2019) 1398 درسال درصد 3.6 به( 2017) 1396مالی 

 می وابستههانی ج های کمک بلند حسط تداومبه  و ،اصالحات در پیشرفت سیاسی، ثبات امنیتی، وضعیت بهبود

 .باشد

 افزایش دوباره 2016 سال نخست درنیمه اما یافت، کاهش پیهم بطور 2015 درسال کاالهای مصرفی قیم سطح

 لپو ارزش آمدن پایین و ،غالت و نفت جهانیهای  قیمت افزایش از ناشی ها قیمت دوبارۀ افزایش این. نمود

 0.3 و درصد 3.8نرخهای  به ترتیب به سال اول ربع دو در افغانی مبادله نرخ. بودخارجی  اسعار برابر در افغانی

 ذخایر. بود همراه درصدی 2 دوباره افزایش با (1395)ربع دوم  2016 سال سوم ربع در اما ،داشت کاهش درصد

 امریکایی دالر میلیارد 7.4  به و یافته بهبود  2016 سال نخست درنیمه اما بود، کاهش به رو 2015 سال درطول ارزی

 .میباشد ضعف در تقاضای داخلی و واردات کاهش از ناشی عمدتاً گردیدکه بالغ( واردات ماه 9 معادل)

 1394مالی  درسال عواید آوری جمع راستای در دولت عملکرد. همچنان ثابت باقی مانده است مالی توضعی

 عملکرد این. رسید درصد 10.2به مقیاس تولید ناخالص داخلی به میزان  داخلی عواید بود، چنانکه عالی (2015)

 را درصدی 30 افزایش سال ستنخ ماه 8 در شده آوری جمع عواید و یافت ادامه نیز 1395مالی  سال در خوب

 مدیریت در بهبود محصول عمدتا افزایش این شک، بدون .دهد می نشان گذشته سالدر عواید دورۀ مشابه  به نسبت

 نخست هنیم در عامه مصارف. باشد میاول و دوم سال مالی گذشته  ربع در معرفی تدابیر جدید مالیاتی و مالیات

 زوناف روز افزایشبود. درحالیکه  گذشته سال در دوره عینمصارف  از بیشتر درصد 5 اندازۀ به 1395سال مالی 

 1395در نیمۀ اول  درصد 9های مصارف عادی ملکی، مصارف بودجۀ عادی را به میزان مخارج امنیتی و نیازمندی

 سال در. ته استر بودبلند برد، مصارف بودجۀ انکشافی بنابر اجرای ضعیف بودجه در اکثر ادارات دولتی پائین

ازن متو جاری بودجه سال درتولید ناخالص داخلی میرسید، درحالیکه  درصد 1.3 اندازۀ بهکسر بودجه  ،1394مالی 

  متوقع است.
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II 

. ودنم اعالم طی دو نشست بزرگ بین المللی در سال جاری افغانستان حکومت از را خود حمایت جهانی امعهج

میلیارد دالر  4.5 نمود تا ساالنه تعهد جامعه جهانی ،در شهر وارسا 2016 جوالی ماه در ناتوسازمان  سران در جلسه

. دپرداخت نمای آینده سال چهار درهزینۀ نظامی و امنیتی افغانستان های مالی بالعوض برای را در قالب کمک

 ساالنه پرداخت همتعهد ب المللی بین جامعه ،2016 اکتوبر درماه « افغانستان درمورد بروکسل کنفرانس»در همچنان، 

 نشان لیالمل بین کمکهای مداوم و سطح بلند. آینده شد سال چهار برای ملکی بالعوض کمک دالر میلیارد 3.8

. دباش می اصالحات ایجاد عرصۀ در حکومت های پیشرفت و افغانستان توسعوی دورنمای به اعتماد دهندۀ

 انکشاف و عواید آوری جمع فساد، اب مبارزه عرصه در را اصالحات خاص بطور افغانستان حکومت

 کمک یزانم این گزارش به بحث گرفته شده است، ویژه بخش در هچنانک. به اجرا گذاشته است سکتورخصوصی

 به نیاز اه آورد دست این تحققکافی باشد، اما  توسعوی بزرگ های آوردمیتواند برای تداوم دست شده تعهد های

 کمک ات مطمئن سازد باید المللی بین جامعه. دارد افغانستان حکومت و یجهان جامعه ناپذیر خستگی های تالش

 امل بودجههای شکمک سهمو نیز رسند، ه مصرف میب افغانستان حکومت های اولویت با تطابق در کامل طور به ها

 ، روشیردگ روی دست را حیاتی اصالحات سلسله یک تا است الزم نیز افغانستان حکومت برای و. دنیابمیازدیاد 

 .گیرد پیش رد مالی فضای یشاافز تدابیری را جهت و دنبال کند، منابع تخصیص زمینه در را راهبردی و محتاطانه

 نیز داخلی انشدگبیجا تعداد و بلند بوده همچنان ملکی تلفات حسط ،مذکور کنفرانس دو مثبت نتایج باوجود

به چالش  معضله این مدیریتزمینه  در -ر همه سطوح د –را  ادارات دولتی امر این. باشد می افزایش درحال

 ،ندباش می عودت درحال کشورهای دیگر و ایران از هم ایعده و پاکستان ازاز مهاجرین افغان  تنهزارها . میکشد

 اوضاع ،با رشد ضعیف اقتصادی. افزایندمی کنونی در داخل کشور شدگان بیجا میلیون 1.2 جمعیت به افراد این که

 عودت این جذب برای کافی آمادگیمحلی  جوامع روستایی، ساحات در بخصوص ،بیکاری افزایش و منیتیا بد

 داخلی شدگان یجاب فزایندۀ تراکم ،سبب افزایش بیشتر در بیجا شدن جمعیت برگشته امر این. ندارند را کنندگان

 زارشگ این دوم ویژه شبخ. میگردد زمستان شدن نزدیک از ناشی بشری بحران بروز خطر و شهری، ساحات در

 یک ایجاد المللی، بین  حمایت سازی بسیج تدابیر طریق از خطرات، این مهار و مدیریت زمینه در را پیشنهاداتی

ارائه  شهری ربناهایزی تقویت و ،صحت و تعلیم به بیجاشدگان حفظ دسترسی ،راگیر مصئونیت اجتماعیف برنامۀ

 .داردمی
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 یداقتصا ریاخ انکشافات. الف

 منظرپس .1

 یامدپ امنیتی و سیاسی شرایط

 اجتماعی و اقتصادی های

 رمتاث همچنان را افغانستان

 میسازند

 به .نمود تعقیب را خود اصالحاتی آرزومندانۀ هایبرنامه امنیتی، دشوار شرایط وجود با ملی وحدت حکومت ،2016 سال در 

 المللی بین موسسه 30 و جهان کشور 70 اشتراک با که افغانستان، مورد در بروکسل کنفرانس در ،2016 اکتوبر چهارم تاریخ

 به رانس،کنف درین. نمود ارایه را« افغانستان  ملی توسعۀ و صلح جدید چهارچوب»  افغانستان حکومت بود، گردیده برگزار

 اهم در که وارسا در ناتو ستنش در این، بر عالوه .گرفت صورت تعهد آینده سال 4 برای دالر ملیارد 3.8 ساالنه انکشافی کمک

 .صورت گرفت آینده سال 4 در امنیتی مصارف برای دالر ملیارد 4.5 ساالنه پرداخت به تعهد ،گردید برگزار 2016 سال جوالی

 سال اول نیمۀ در یملک تلفات .است شدن تردر حال وخیم افغانستان امنیتی اوضاع که میگیرد صورت شرایطی در پیشرفتها این

 شورشیان ،2001 سال در طالبانحکومت  سقوط از پس بار اولین برای همچنان،(. 1شکل) داشت قرار سطح بلندی رد 2016

 دوباره و 2015 سال سپتمبر ماه در یکبار  کندز چنانچه بیاورند، تصرف در را بزرگ شهر از یهای بخش موقت بطور توانستند

 لحص اجندای توانست دولت افزون، روز افگنی هراس و دهشت وجود اب. مددرآشورشیان  تصرف به 2016 سال اکتوبر ماه در

 ه جلو بکشاند.اسالمی، یک قدم ب حزب یعنی ،مسلح بزرگ مخالفین از یکی با تاریخی توافقنامۀیک  امضای با را همبستگی و

 فضای .ه استادد افزایشای هنپیشیبی بطور – ناامنی و جنگ از ناشی – را داخلی تعداد بیجاشدگان امنیتی وخامت به رو اوضاع

 فغانا مهاجر هزاران عودت به منجر منطقه، سطح در یوپولیتیکژ تغییرات و جهانی جامعه میان در پناهندگی کاهش به رو

 اندازۀ به را داخلی شدگان بیجا جمعیت ،سایر کشورها و ایران پاکستان، از کنندگان عودت ،هاتخمین اساس رب. ه استگردید

، بشمول مهاجرین رسمی و افغان مهاجر ملیون 5 حدوداین در حالیست که . داد خواهد افزایش 2016 سال اخیر الی ملیون 1.2

 .پاکستان حضور دارند و ایران در غیررسمی،

 : تلفات ملکی در سطح بلند باقی مانده است 1شکل

  

 (UNHCR) ستان، و کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگانمنبع: مأموریت معاونت ملل متحد در افغان
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 های سکتور حقیقیفعالیت .2

 بسب به اقتصادی رشد

 اعتماد ضعف و ناامنی

 ینمتشبث و مستهلکین

بطی و کند  همچنان

 باقی مانده است

 

 

 

 
در  یزراعت ولیداتت

کاهش  1394سال 

، و به اساس پیش یافت

در  غالت ها تولید بینی

افت نیز  1395سال 

 خواهد نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خدمات سکتور رشد

 بوده بطی همچنان

 است

محاسبات ملی که  رسمی اساس ارقام هد. ببه اینسو سپری میکن 1381 اقتصاد افغانستان درحال حاضر بطی ترین دورۀ رشد را از سال 

کاهش  (2015) 1394 فیصد در سال 0.8به  (2014) 1393مالی  فیصد در سال 1.3، رشد اقتصادی از به نشر رسید 1395در ماه ثور 

کاهش قابل مالحظۀ رشد میباشد.  1391-1382های سالدر جریان فیصد  9.4یافته است. این رقم به مراتب کمتر از اوسط رشد ساالنۀ  

و  ناامنی زونروز اف یطدر شرامتشبثین ضعف اعتماد  ی بین المللی وکاهش کمک ها بدینسو، بیانگر تاثیر 1391سال  اقتصادی از

ملیارد  3به نزدیک به  1391ملیارد دالر در سال  2در حالیکه کمک های مالی شامل بودجه از حدود  سیاسی میباشد. یفضای نامعلوم

افزایش یافته است، بخش کمک هائیکه خارج از بودجه به مصرف میرسند کاهش داشته است. مجموع کمک  1394دالر در سال 

ملیارد دالر میان  12.5بشمول کمک های نظامی و ملکی و کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه، از اوسط تخمینی های بالعوض، 

 افت نموده است. 2015ملیارد دالر در سال  8.8به حدود  2012و  2009سالهای 
  

، کاهش رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از 1394سال مالی در

ل، در اثر ن سابود. در طول هما تولیدات زراعتیافت 

(، دبو فیصد -14.2که به میزان کاهش تولید غالت )

. کاهش داشتفیصد  5.7به اندازۀ  یزراعت مجموع تولیدات

فیصد تمام   80گندم آبی و للمی که در مجموع تقریباً  تولید

محصوالت غالت افغانستان را تشکیل میدهد، نیز به نسبت 

جات کاهش نمود. برعکس، تولید میوهنبود بارندگی کافی 

فعلی  ایرا نشان میداد. پیشبینی هفیصد افزایش  7حدود 

هم به  ، تولید غالت هنوز1395 حاکی از آن است که در

 درصدی مولدیت گندم 8 افت بر اساس –فیصد  2.1اندازۀ 

کاهش  –آفات و امراض زراعتی  به دلیل در این سال

 اعتیزر، مجموع تولیدات هابه اساس پیشبینی خواهد نمود.

، نمودش خواهد کاهفیصد  0.5تنها به اندازۀ  1395 در سال

 از اثر افزایش متوقعهکاهش تولید غالت یک قسمت چون 

 .شدجبران خواهد  جاتدر تولید میوه

فروشات  های حمل و نقل، وسکتور کندتر شد. 1394الی مفیصد در سال  1.6به  1393الی مل فیصد در سا 2.2د سکتور خدمات از رش

 ،فیصد 2.8فیصد و  0.3 ، یعنی به تربیب1394رشد مثبت در سال به دوباره  ،1393در سال  / رکود، پس از انقباضعمده و پرچون

 سایر سکتورهای خدماتی(. 1)جدول میباشد سالهای قبلیاین سکتورها در اوسط  رشد هنوز هم پائینتر از میزان رشد. اما این ادامه دادند

ند، ، نیز بطور چشمیگیر کاهش داشتمنازلتملیک و  )بانکداری(، خدمات دولتی، فعالیتهای رهنمای معامالت، بشمول خدمات مالی

. ردیدندگخنثی  حمل و نقل به میان آمده بودو  مخابرات، فروشات پرچون و عمده که توسط سکتورهایاز رشد  که بخش بزرگی

 فیصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند. 16بطور اجمالی  یخدمات سایر سکتورهای این

 2016ها، تولید غالت در سال : بر اساس پیشبینی 2شکل 

 ش یافته استنسبتاً کاه

 )ارقام به ملیون تن(

 

: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، و سازمان غذا و کشاورزی منبع

 ملل متحد
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 سهم داشتند 2015سال  اندک رشد درو خدمات  صنایع .3 شکل

 )ارقام به فیصد(

  

 همنبع: ادارۀ مرکزی احصائی

 ، دربرگیرندۀ سال مالی )جدی الی قوس(، میباشند.1394الی  1392ارقام سالهای 
 

سکتور صنایع رشد قوی در 

داشت، که بیشتر  1394سال 

ناشی از رشد فعالیتهای 

 ساختمانی بود

فیصد در سال  4.1به  1393فیصد در سال  2.4توسعه یافت، طوریکه رشد این سکتور از  1394ل جریان سادر  صنایعسکتور  

 دولتیخصوصی و  در سکتورهای فعالیتهای ساختمانیصد( در 7.9یش ناشی از رشد قابل مالحظۀ )این افزا .بلند رفت 1395

های فعالیترشد  های گذشته ادامه داشته است،در جریان سالدر زیربناهای عامه  های دولتی گذاریدرحالیکه سرمایه. بود

گرفته  سالهای قبلی صورتآنها در  یی باشد که قراردادهایها هپروژاز  آنعده  نتیجه تداومخصوصی ممکن  ساختمانی سکتور

بطور  ال قبلیس رکودقالین میباشد، پس از تولید مواد غذایی و صنایع تولیدی، که عمدتاً در برگیرندۀ صنایع فرآوری  .بود

 فعالیت های کوچک عدام افزایش درو معادن  پروژه های بزرگ  بود. سکتور معادن بنابر نرشد نمودفیصد(  0.7بطی)

دریا  افغانستان در حوزۀ نفتی آمو معادن . تا کنون یگانه پروژۀ بزرگبه رکود مواجه بودپیهم  برای دومین سال، معدنکاری

ندین چ و تا کنون نداشته استاین حوزه بطور مسلسل جریان  تولیداتمود. با اینهم، به فعالیت آغاز ن 1392بوده که در سال 

 دچار توقف گردیده است. بار

 

 سکتور های تولیدی حقیقیتولید ناخالص داخلی، به اساس سهم و رشد  .1 جدول

 )ارقام به فیصدی(

یخلسهم در تولید ناخالص دا   رشد تولید ناخالص داخلی، رشد ساالنه 

 
طاوس  

 3821-1391  
3931  3941  

طاوس  

 3821-1391  
3931  3941  

 5.7- 0.1- 4.2 21.7 23.5 29.1 زراعت

 14.2- 3.7 6.8 10.5 12.1 12.7 غالت       

 7.2 18.5 7.8 2.7 2.9 2.4 جاتمیوه       

 4.1 2.4 9.8 23.3 22.3 25.0 صنایع

 0.7 2.5- 4.1 12.0 12.3 15.8 صنایع تولیدی        

 6.9- 2.2- 34.9 0.7 0.8 0.5 معادن        

 7.9 7.0 21.1 10.4 9.3 8.5 ساختمانی        

 1.6 2.2 12.9 55.0 54.2 45.8 خدمات
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 2.8 2.9- 6.0 9.0 8.9 8.4 عمده و نتجارت پرچو        

 0.3 1.7- 14.8 7.3 7.6 14.9 حمل و نقل        

 9.5 7.8 55.3 1.5 1.3 2.5 مخابرات        

 14.6- 7.4- 16.5 0.7 0.9 1.5 خدمات مالی        

 0.6- 8.0 19.1 13.6 14.0 9.8 خدمات دولتی        

 تولید ناخالص داخلی

 )به قیمات بازار(
   9.4 1.3 0.8 

 

 دوباره تخمین گردیده اند انک جهانیتوسط کارمندان ب ، ارقام اولیه برای تقویم سال میالدی که معادل سال مالی میباشدمنبع: ادارۀ مرکزی احصائیه

ش اضافۀ رقام بدون در نظرداشت ارزدر جدول نشان داده شده اند. تمام این ا تنها بعضی سکتورهای فرعی منتخب جامع نیست. فرعی فهرست سکتورهاییادداشت: 

 د.مواد مخدر میباش

 

شاخص های تقریبی نشاندهندۀ 

گذاری های محدود و سرمایه

ر نیمۀ د ییف اقتصادفعالیتهای ضع

 میباشند 2016اول سال 

 

  30حدود  تشبثات جدید ثبت شدهتعداد (، 1395و ربع اول  1394)ربع اخیر  2016 در نیمۀ اول سال  

این میتواند نشان  1ود.همه سکتورهای اقتصادی قابل مالحظه ب، و این کاهش در کمتر بوده استفیصد 

نسبت به دید ج لقوهباهای اریگذبهبود نیافته است، و سرمایهکه  اعتماد متشبثین تا کنون دوباره دهد 

علی شرکتهای های فگذاریسرمایهاین شاخص نمیتواند در مورد  درحالیکه. تر میباشندپائینسه سال قبل 

تقریبی )بدیل( برای سطح اعتماد منحیث یک شاخص  میتواندمعلومات ارائه کند، اما حاضر 

قوه ممکن لنشان میدهد که سرمایه گذاران با بکار رود. سطح پائین سرمایه گذاری منتظرهگذاران سرمایه

شاخص  یاندازند.خیر بمعلومی سیاسی و شرایط بازار به تأتصامیم سرمایه گذاری شانرا در نتیجۀ فضای نا

ۀ وسایط جدید، نیز نشاندهند یا جوازدهی ، مانند ثبتقرار دارند های تقریبی دیگری که در دسترس

، تعداد وسایط جدید ثبت شده، بشمول 2016ر نیمۀ اول سال رکود فعالیت های اقتصادی میباشند. د

فیصد   30موتر های مسافربری و موتر های بارچالنی، و همچنان موتر های شخصی و دولتی، حدود

 نسبت به عین دوره در سال قبل کاهش نموده است، و این تعداد به مراتب کمتر از سه سال قبل میباشد.

                                                           

 ه گذاریسرمای جدید داد جوازهایتعدر بخش سرمایه گذاری خصوصی در  افغانستان، این گزارش  بر نبود ارقام کافیبنا 1 

 استفاده میکند. اعتماد متشبثینو خصوصی سرمایه گذاری  شاخص تقریبی برای سطحرا منحیث 

 ید و ثبت وسایط نقلیه جدید، نیمۀ اول هر سالثبت تشبثات جد : تعداد4 کلش

  

 ((CSمنبع: ادارۀ حمایت از سرمایه گذاریهای افغانستان )آیسا( و ادارۀ مرکزی احصائیه)
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وی رابتکارات  سلسلهیک 

اند میتوگرفته  دست

 گذاریدورنمای رشد سرمایه

 درا بهبود بخش

 

 

 

 

 

 

و ساحات د تریاک لیتو

ل نار در ساتحت زرع کوک

 افزایش یافته اند 1395

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باعث  یرشد بطی اقتصاد

افزایش سریع فقر گردیده 

 است

 
 
 
 

ماه  ( در)ولسی جرگه پارلمان، پس از گرفتن تائید راسازمان جهانی تجارت  درشمولیت  هایتمام توافقنامه حاالافغانستان  

 ، افغانستان رسماً عضو این سازمان گردید.2016جوالی  29مطابق به  1395اسد  8به تاریخ  تکمیل نموده است.،  1395جوزای 

ترانزیت، حل و فصل دعواهای تجارتی، زمینه سازی دسترسی به  سهولت در افغانستان یکتعداد مزایا از قبیلاین امر برای 

،  ایران و هندوستان به امضای 1395جوزای در ماه  ورد.گذاری خارجی را ببار میآبازارهای جهانی، و بهبود دورنمای سرمایه

اه ترانزیتی ر ران در خلیج فارس موقیعت دارد وتوافقنامۀ توسعۀ بندر ساحلی چابهار پرداختند. این بندر در ساحۀ جنوب شرقی ای

بسیار مهم  بندر ، میتواند به یکمواصالتی برای افغانستان پائیند. این بندر بنابر هزینۀ را برای افغانستان باز خواهد نمو یجدید

سرمایه  نمایدور ندنمیتوا جهانی تجارت و باز شدن بندر چابهارورود به سازمان درحالیکه  مبدل شود. تجارتی برای افغانستان

اندازۀ سودبرداری از همچو پروژه های زیربنایی تجارتی را رقم خواهد اوضاع امنیتی کشور ، دنگذاری افغانستان را بهبود بخش

 زد.

 

ساحات تحت کشت کوکنار و تریاک و در سال  ن: همزما5شکل 

 افزایش یافتند 2016

 (محور چپ: تن ؛ محور راست: هکتار)

 

 UNODCمنبع: 

ر در مقایسه با دورۀ قبل از انتقال امنیتی : فق6کل ش

 افزایش یافته است

 فقر فی نفر، به فیصدی نفوس()

 

و  1390، 1386منبع: سروی شرایط زندگی افغانستان، سروی های

1392 

افزایش  1395تولید تریاک در سال 

 اب مبارزه دفتر گزارشآخرین یافت. 

نشان  متحد ملل مخدر مواد و جرایم

 تحت زرع کوکنار اراضیدر   همیدهد ک

حاصالت تریاک  در توسعه و فیصد 10

فیصد رشد رونما   30 در هرهکتار

گردیده است. برخالف عملکرد 

تولیدات محصوالت مشروع زراعتی، 

به  2015تن در سال  3300تریاک از 

تخمین گردیده  2016تن در سال  4800

فیصد افزایش را  45است که در حدود 

نشان میدهد. افزایش در تولید تریاک در 

 .رخ داده استتمام ساحات کشور 

افزایش در حاصالت تریاک   همچنان

ی از عدم موجودیت امراضی عمدتاً ناش

صالت تریاک را شدیداً صدمه که میتوانست حا بوده

 بزند.

 

در نیتیجۀ رشد بطی اقتصادی و اوضاع رو به وخامت 

ملیون نفر نسبت به  1.3به تعداد  امنیتی، درحال حاضر

به جمعیت تحت فقر اضافه شده اند. در  1390سال 

افغانستان  درصد جمعیت  39به اندازۀ  ،1392 سال

 عی میکردند که قادر به رفتحت خط فقر زندگ

ایی  غیرغذ احتیاجاتهای اولیۀ غذایی و سایر یدنیازمن

 فیصد 36به  1390شان نبودند. این رقم در سالهای 

بیشتر در ساحات  میرسید. از آنجائیکه جمعیت

شدت فقر در آن ساحات  ،روستایی زندگی دارند

نرخ بیکاری  ،1392د. در سال وبیشتر محسوس میش

 1386 در سال در حالیکه این نسبت بود،فیصد  22.6

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

تولید تریاک ساحه تحت زرع کوکنار

36.3 35.8

39.1

20

25

30

35

40

45

2 0 0 7 - 0 8 2 0 1 1 - 1 2 2 0 1 3 - 1 41386 1390 1392 



   افغانستان اقتصادیگزارش    

 

6 

ر  1395عقرب  وب ت اک  بانک جهانی 2016/ 

 

افزایش در قیمت ها ممکن 

ناشی از کاهش ارزش پول 

 باشد

ارزش  چنانکهآغاز گردید،  1393افزایش سطح قیم ممکن ناشی از تاثیرات تاخیری کاهش ارزش پول بوده که از نیمۀ سال  

است. با توجه به اینکه بخش اعظم   داشتهفیصد کاهش  20میالدی به اندازۀ  1395جوزای الی ماه  1393جوزای از ماه  افغانی

– فیصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد 40واردات در حدود  چنانکه –مصرفی افغانستان وارداتی میباشد  کاالهای

مت های داخلی وارد میکند. تاثیر کاهش ارزش افغانی باالی قیمت های داخلی تغییرات نرخ مبادله تاثیر چشمگیری را باالی قی

( 1394)یعنی ربع سوم  2015اخیر سال  ازدر اوایل با کاهش قیمت های جهانی نفت و مواد غذایی خنثی گردید. هرچند 

 (.6ل ) شکه اند افزایش نمود دوباره نیز ، با افزایش دوبارۀ قیمت های جهانی مواد غذایی و نفت، قیمت های داخلیبدینسو

 

 با افزایش سطح قیم جهانی دوباره افزایش نمود کاالهای مصرفی. قیم 7شکل 

 )فیصدی تغییر دوازده ماهه(

  

 منبع: ادارۀ مرکزی احصائیه، و بانک جهانی
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تورم داخلی قیم کاالهای مصرفی. الف

شاخص مجموعی
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52-اقالم غیرغذایی
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قیمتهای جهانی امتعه. ب

نفت غالت

ه از سالهای قبل سوادی کبوده ویا کارگران بیئیکه دارای مهارت پائین هارسید. بیکاری بیشتر در میان گروهفیصد می 13.5به 

اخته وضعیت بیکاری افغانان را بدتر س جمعیتیتر میباشد. رشد محدود و فشار های مداوم شدید در معرض خطر فقر قرار دارند،

در بازار کار، نیاز به رشد هرچه هرسال افغان هزار   400فیصد رشد ساالنۀ نفوس، و تخمین ورود   3اشت است. با در نظر د

ه رشد ب سرانۀ افراد را بهبود بخشیده و فرصت های مناسب کاری را برای نیروی کار رو درآمدبوده تا بتواند  یبیشتر اقتصاد

 بمیان آورد.

دو ربع اول در  نرخ تورم

 نموده است افزایش 1395

ادامه  1395و دو ربع اول  1394به سیر صعودی در ربع اخیر ،  1394قیمت کاالهای مصرفی، پس از کاهش در سه ربع اول سال  

اوسط  اساس بلند رفت. بر 1395سنبله ماه فیصد در  6.9به  1394ماه قوس فیصد در  0.2از  قیم کاالهای مصرفی. تورم داد

فیصد در این دوره افزایش نموده است. این افزایش اعم از افزایش قیم  3.6فیصد به  -1.5رقم منفی  دوازده ماهه، نرخ تورم  از

فیصد  8.3به  1394قوس در  )مقایسه سال به سال( فیصد -0.3ایی بوده است. تورم قیم مواد غذایی از مواد غذایی و مواد غیر غذ

فیصد به  0.7از نسبتاً کمتر بوده، یعنی  غذاییافزایش در قیم اقالم غیرافزایش نمود، در حالیکه در این دوره   1395سنبله در 

 .بلند رفته استفیصد  5.2
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  سکتورخارجی. 3

 

صادرات در نیمۀ اول سال 

 افزایش نمود 2016

سال گذشته  فیصد نسبت به عین دوره در  6حدود  دراتصا ،(1395و ربع اول  1394اخیر )ربع  2016در نیمۀ اول سال  

ملیون دالر بالغ گردید. این افزایش ناشی از  250حدود ت که ارزش مجموعی صادرات رسمی در این نیمه سال افزایش یاف

فیصد را ببار  7ت، رشد بیشتر از حاصالت پرثمر میوه در سال گذشته بود که برخالف حاصالت ناچیز غالتاثیر تاخیری 

 – دصادرات افغانستان را تشکیل میدهن سوم حصۀ مجموعکه مجموعاً یک  –ۀ خشک و میوۀ تازه آورد. صادرات میو

وۀ نیاز به زمان دارد. صادرات می ه)خشک سازی( میو فرآوریزیرا  ،دنبستگی به عملکرد زراعتی سال گذشته دار معموالً

افزایش  – که بزرگترین بازار برای میوۀ خشک و تازۀ افغانستان میباشد –درین اواخر به کشور هندوستان  نستان نیزتازۀ افغا

ی غانمیوۀ افصادرات برای  دولت هندوستاناز جانب که  / ترجیحیانیدسترسی رجحنموده است. این افزایش به سبب 

در  ،ل میدادیفیصد صادرات مجموعی را تشک 30حدود  ، میوۀ خشک و مغزیات2015ر سال . دمیباشد پیشکش شده است

)شکل  یدادهای طبی تشکیل مه)مانند پوست و پشم(، قالین، و گیا حالیکه سایر اقالم صادراتی را محصوالت ضمنی حیوانی

قصد را به م غانستاناف (. پاکستان بزرگترین بازار صادرات افغانستان را تشکیل میدهد، زیرا آن کشور محصوالت نیمه نهایی8

فیصد قالین های صادر شدۀ افغانستان، قبل ازینکه به جاهای  85، 2015وارد مینماید. در سال  آن و صدور مجدد فرآوری

یوه، مغزیات و م ندوستان بنابر تورید قسمت زیاده دیگر صادر گردند، برای شستشو و پاکسازی به پاکستان صادر گردیدند.

 را تشکیل میدهد.غانستان میوۀ خشک، دومین بازار بزرگ صادرات اف

 

 افزایش نمود 2016. صادرات در نیمۀ اول سال 8شکل 

 ر()ارقام به ملیون دال

  
 منبع: ادارۀ مرکزی احصائیه

 

حجم واردات بنابر کاهش 

تقاضای داخلی کوچک شده 

 است

گردیده است که حدود ملیارد دالر بالغ  3.3به  2016واردات در نیمۀ اول سال  ،به اساس احصائیه های رسمی 

عین دوره در سال گذشته نشان میدهد. تقلیل واردات ممکن ناشی از تقاضای  به فیصد  کاهش را نسبت 10

ایران  ،. در حال حاضرمیشودضعیف داخلی و کاهش ارزش پول بوده که باعث افزایش قیمت امتعۀ وارداتی 

افغانستان در  پنچم حصۀ واردات عرضۀبا  است، که به بزرگترین صادر کنندۀ امتعه به افغانستان مبدل گردیده

 میباشدفیصد تولید ناخالص داخلی  40تقریباً  که از پاکستان سبقت گرفت. کسر بیالنس تجارت 2015سال 

 تمویل میگردد. از خارج به کشور بوسیلۀ کمک های خارجی و وجوه ارسالی
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 کاهش را نشان میدهد 2016در نیمۀ اول سال  واردات :9شکل 

 (ارقام به ملیارد دالر)

  

 UN COMTRADEمنبع: ادارۀ مرکزی احصائیه و

 

نرخ مبادله در سه ربع اول 

 نوسان داشت 2016سال 
 

کاهش نمود، اما در ربع سوم بطور نسبی  افزایش را در پی داشت. به طور  2016ارزش پول افغانی در جریان دو ربع اول سال  

سیر  کاهش نمود. 2016فیصد در دو ربع اول سال  0.3فیصد و  3.8به ترتیب به اندازۀ  ابل دالردر مق پول افغانیارزش ربعوار، 

: نده میتوااین کاهش ناشی از یک سلسله عوامل ممکنۀ ذیل بودکه ، ه بودآغاز شد 2015ارزش پول افغانی در اوایل سال  نزولی

م ( کاهش سرمایه گذاری های مستقی2خارجی؛) ( کاهش جریانات اسعار به داخل کشور در نتیجۀ کاهش کمک های1)

( 4؛ و )شان به دالر امریکاییپس انداز های  ارجحیت بیشتر خانوارها برای نگهداری( 3)خارجی و جریانات سرمایوی مربوطه؛ 

 یبع سوم سال بطور نسببادله در جریان رهرچند حرکت نرخ م ممکن، فرار سرمایه از طریق مهاجرت ها به خارج از کشور.

 2015. در اخیر ماه سپتمبر، نرخ مبادله در مقایسه با ماه دسمبر افزایش نمود )در مقایسه با ربع قبلی( فیصد 2و حدود  بهبود یافت

 . را نشان میدهد درصدی 1.3افزایش 
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 مایدوباره افزایش ندسال ربع سوم  ینکه درارزش پول افغانی در دو ربع اول در برابر دالر امریکایی کاهش نمود، قبل از: 10ل کش

 

 

 منبع: دافغانستان بانک
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در نیمۀ اول  رزیذخایر ا

 افزایش نمود 2016سال 

در ماه جون  ارزیافزایش نمود. ذخایر  2016، ذخایر ناخالص بین المللی در نیمۀ اول سال 2015سال  در جریانپس از کاهش  

یر بیشتر انعکاس میباشد. افزایش این ذخا 2015 لیارد دالر در ماه دسمبرم 6.9ملیارد دالر گردید که بیشتر از  7.4بالغ به  2016

 ماه واردات را پوشش نماید. 9حدود  دهندۀ کاهش در واردات میباشد. ذخایر ناخالص فعلی میتواند

 

 ارد: نوسانات نرخ مبادلۀ حقیقی در افغانستان با سطح کمک های خارجی همبستگی د1 کادر 

 – 2015و  2012میان سالهای در افغانستان ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی 

 2.2 بشکل میانگین –که این دوره با کاهش کمکهای خارجی نیز همراه بود 

( Real effective exchange rateنرخ مبادلۀ حقیقی ) درصد پائین آمد.

توانمندی پول یک کشور را در تناسب با شرکای تجارتی آن، با درنظر 

ان اش، نشنرخ تورم میان این کشور و شرکای تجارتی در داشت تفاوت

میدهد. بلند رفتن ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی بیانگر توانمندی بیشتر پول است. 

 پذیری صادراتنرخ مبادلۀ حقیقی ضعف در رقابت افزایش دربالعموم، 

کشور در تناسب با شرکای کشور را نشان میدهد، چون قیمت صادرات 

بهبود  ر. برخالف، افت در نرخ مبادلۀ حقیقی نمایانگش بیشتر میشوداتجارتی

 .پذیری صادرات کشور استدر رقابت

در افغانستان، سطح صادرات کشور از تأثیرات نرخ مبادلۀ حقیقی به 

دور مانده است، و چنان به نظر نمیرسد که صادرات در پی کاهش در نرخ 

مبادلۀ حقیقی بلند روند. دلیل آن این است که عوامل دیگری چون موانع 

، مالی، دسترسی به برق، دسترسی به زمین عرضه )بشمول دسترسی به وجوه

وغیره(، هزینۀ های ثابت بلندتر )به سبب چالش های امنیتی(، و به ویژه 

 باشند.محدودیت های دسترسی به بازارهای بین المللی عوامل مهمتری نسبت به رقابت پذیری پول افغانی می

گی یابیم که نوسانات نرخ مبادلۀ حقیقی در افغانستان با سطح کمکهای خارجی همبستدرمی را به دقت بیشتر مطالعه کنیمزمانیکه نرخ مبادلۀ حقیقی اما 

، افغانستان شاهد سرازیر شدن مقدار هنگفت کمک های خارجی بود. بلند رفتن سطح معاشات و قیمت ها در سکتورهائیکه کمکهای 2002دارد. پس از سال 

اختمانی و خدمات( باعث بلند رفتن سطح قیم داخلی در تناسب با سطح قیمتهای شرکای تجارتی افغانستان خارجی بیشتر در آن تمرکز داشت )مانند سکتور س

زمینۀ رقابت در سطح جهان را برای سکتورهای صادراتی افغانستان دشوارتر ساخت. افزایش در نرخ نرخ مبادلۀ حقیقی گردید که  افزایش درشد. این امر باعث 

، ه باشدگذاری در سکتورهای صادراتی دلسرد ساختن اغلب، متشبثین را از سرمایهگمادیگر  چالش ها در محیط کاروبار افغانستان، به مبادلۀ حقیقی، همراه با 

دی، است. درحالیکه اصطالح بیماری هالن( Dutch disease« )بیماری هالندی » که امروز شاهد سطح پائین صادرات در کشور استیم. این تأثیر بسیار شبیه به 

این است که  ردر اصل، برای بیان نمودن تأثیرات سرازیر شدن عواید هنگفت از سکتور معادن بکار رفته است، آنچه که در افغانستان مشاهده میگردد دال ب

 کمکهای خارجی نیز میتوانند تأثیر مشابهی را بر کشور بگذارند.

ه گذاری فایق بیایند های سرمایشچالبر که بتوانند حدی  ر از آنتپائینشاید هم  –برند ج میسکتورهای صادراتی افغانستان از ظرفیت و توانمندی پائین رن

کتورهای ا در سو در پی تغییرات کوتاه مدت در نرخ مبادله عمل کنند. اما در دراز مدت، کاهش در ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی میتواند سرمایه گذاری بیشتر ر

 صادراتی افغانستان جلب کند.

بدینسو ارزش خود را از  2012: نرخ مبادلۀ حقیقی از سال  11 شکل

 دست داده است

 )محور چپ: فیصد؛ محور راست: ملیارد دالر امریکایی(

 

 منبع: تخمین ها و محاسبات کارکنان بانک جهانی
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 مالی تحوالت. 4

ماه  8جمع آوری عواید در 

بطور قابل  2016اول 

 مالحظه افزایش نمود
 
 
 
 

افزایش عواید مالیاتی بیانگر 

مالیات و بهبود در مدیریت 

  تمکین مالیاتی میباشد
 
 
 

 

 تاانتظار میرود که عواید 

تعیین  هدفسال از  ختم

 فراتر رودشدۀ بودجه 

سال  جریاندر  این عملکرد خوب و ،بهبود یافت 1394مالی  دوباره در سال آوری عوایدمعج، عملکرد ضعیفپس از سه سال  

، که تقریباً 2ملیارد افغانی بالغ گردید 90ماه نخست سال مالی، عواید داخلی به  8. در جریان ( نیز ادامه داشت2016) 1395مالی 

 فیصد  70فیصد و عواید غیرمالیاتی به اندازۀ  26مالیاتی به اندازۀ  سال گذشته میباشد. عوایددورۀ مشابه در فیصد اضافه تر از  30

که انعکاس دهندۀ  است فیصد نسبت به دورۀ قبلی کاهش داشته 2.4عواید گمرکی به اندازۀ  اما. ندافزایش نمود در این دوره

 کاهش در واردات میباشد. 
 

( 2؛ و )بهتر شدن تمکین مالیاتی در کشورو  مالیاتمدیریت در د ( بهبو1افزایش در عواید مالیاتی و غیرمالیاتی ناشی از : )

افزایش در عواید غیرمالیاتی دولت در بخشی از در حالیکه  میباشد. 3در سال گذشته مالیاتیسلسله تدابیر جدید  معرفی یک

افزودی ها کثر اار میرود که ، انتظبه میان آمده است( ی )مانند افزایش تقاضا برای پاسپورتخدمات دولت افزایش موقتینتیجۀ 

را مالیاتی  غیر از عوایدبزرگی  بخش آوری مالیات معوقگذشته مالی، جمعپایدار باقی بمانند. در سال در عواید غیرمالیاتی 

 .اما امسال چنین نبوده استداد، میتشکیل 
 

از هدف تعیین شدۀ  خواهد رسید، که اینفیصد تولید ناخالص داخلی  10.8میزان ختم سال به تا عواید  ،هایاساس پیشبین بر

 متوازن ایدولت را مجال میدهد تا از یکسو بودجه. این امر بیشتر خواهد بودفیصد  5 حدودبودجه  در ملیارد افغانی 133.5

 را افزایش دهد.خود و از سوی دیگر ذخایر نقدی داشته باشد 

 

 دوره در سال گذشته به مراتب بیشتر بود نسبت به عین 1395مالی ماه اول سال  8: عواید در 12ل شک

 (ارقام به ملیارد افغانی)

 
 

 ((AFMISمنبع: وزارت مالیه)سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان)
                                                           

 10ملیون دالر ) 150این رقم انتقاالت استثنایی را که در جریان امسال به وزارت مالیه رسیده است در بر نمیگیرد. بانک مرکزی حدود  2

ملیارد افغانی از جانب نوی کابل ناک و تصدی های دولتی  4را طبق قانون به دولت انتقال داد، در حالیکه مجموعاً ملیارد افغانی( مفادش 

وزارت انکشاف دهات انتقال داده شدند. با درنظر داشت اینکه این انتقاالت بطور مداوم به عواید دولت نمی  تحت وزارت زراعت و

 تعریف عواید دولت مستثنی قرار داده شده اند. افزایند، به این سبب در این گزارش از
 معرفی( ب) فیصد؛ 4 به فیصد 2 از انتفاعی معامالت بر مالیه نرخ بردن بلند( الف)این اقدامات جدید در سال گذشته شامل مالیات ذیل اند:  3

 تعرفه افزایش( د) و لیتر؛ هر در افغانی 3 به لیتر هر در افغانی 1 از تیل محصول افزایش( ج) مخابراتی؛ هایتماس بر فیصدی 10 مالیه

 .افغانستان هوایی حریم از عبوری پروازهای
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مصارف به طور اسمی 

افزایش یافت، که ناشی 

بلند امنیتی و  خارجاز م

 مصارف عادی بود

، مجموع 1395مالی در نیمۀ اول سال  

ملیارد افغانی  135ارف عامه به مص

درصدی را نسبت  5رسید، که افزایش 

. دبه عین دوره در سال قبل نشان میده

ر را در نظ اما زمانیکه تأثیر نرخ تورم

رشد حقیقی مصارف عامه  بگیریم،

 ای داخلیتاثیر چندانی باالی تقاض

مصارف امنیتی و مصارف ت. داشن

ادی غیرنظامی هر یک  به ترتیب ع

فیصد افزایش  7.5فیصد و  12حدود 

نمودند، حاالنکه مصارف مجموعی 

فیصد کمتر از نیمۀ  10حدود انکشافی 

جۀ ودبود. میزان تطبیق اول سال قبل ب

درصد  16.5 انکشافی در نیمۀ اول سال

ی فیصد 20که در مقایسه با میزان ،بود

. طبق استسال اندک  در نیمه اول

اجراأت بودجه ملی در شش  گزارش

، مهمترین 1395ماه اول سال مالی 

عامل کندی در اجرای مصارف که از 

سوی وزارتخانه ها گزارش داده شده 

است تعلل و تأخیر در روند بررسی 

 تدارکات و منظوری آن میباشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1395و  1394مالی در نیمۀ اول سالهای  : مخارج2 جدول

 نی(ا)ارقام به ملیارد افغ
خارجم نیمه اول – 1394  نیمه اول – 1395   

 103،691  94،537 مصارف عادی

 61،135  54،339 نظامی      

 42،555  40،198 ملکی      

 25،321 24،055 مزد و معاشات             

 6،204 7،204 حفظ و مراقبت             

 799 678 یویمصارف سرما             

و انتقاالت  تقاعد             

 اجتماعی
7،658 9،815 

 7،703  8،324 مصارف انکشافی اختیاری

 111،394  102،861 مصارف عادی + مصارف انکشافی اختیاری

 22،583  25،419 مصارف انکشافی غیراختیاری

 133،976  128،280 مجموع مصارف

 (AFMISمنبع: وزارت مالیه)

 1395ال مالی س: مصارف و تمویل در نیمۀ اول 13 شکل

 )ارقام به ملیارد افغانی(

 

 و گزارش نقدی خزانه AFMISمنبع: 

 

افغانی در هر لیتر، و )د( یک افزایش در کرایه پرواز ها  ناشی از افزایش پرداخت برای ترافیک  3افغانی به  1افزایش ها؛ )ج( افزایش در قیمت نفت از 

 جریان هوایی از فضای افغانستان.
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 تحوالت سکتور پولی و بانکداری. 5

 

 های پولی و قرضه بانکهای تجارتیرشد در شاخص: 14 لشک

 سال به  سال( تغییر فیصدی) 

 
 

 منبع: دافغانستان بانک
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ه ل افزایش یافتتقاضا به پو

است که ممکن ناشی از 

 افزایش سطح قیم باشد

تا اخیر فیصد   7.4به اندازۀ  ،دوران و امانات بانکهای تجارتی میشوددر یرندۀ پول گبر(، که درM2) پول گستردهمیزان رشد  

  3.3 شابه در سال گذشته بهاین رقم در زمان مرشد نمود، در حالیکه ماه قبل  12در مقایسه با  (2016)جون  1395ماه جوزای 

فیصد در این دوره افزایش یافت. افزایش تقاضا به پول  8.3فیصد به  4.1نیز از  / گردشدوران ول درپرشد فیصد میرسید. 

بطور ممکن  ست،اتقاضا به پول بطور اسمی افزایش نموده  درحالیکهدر اثر افزایش فشارهای تورمی اتفاق افتاده است.  احتماالً

جوزای . در ماه اشدبفعالیت های اقتصادی  )بعد از بیرون کشیدن نرخ تورم( رشد ننموده باشد تا نشاندهندۀ بلند رفتنحقیقی 

 سال درصدی 3.4وجودیکه این رشد نسبت به رشد فیصد رشد نمود. با 8.2، سپرده های بانکهای تجارتی به نرخ ساالنۀ 1395

 میباشد. بسیار پائینتر 1392و رقمی سالهای قبل رشد داوسط بازهم نسبت به  ،بیشتر استگذشته 
 

عملکرد بانکهای تجارتی 

 بوده استهمسان ن
 

 

 
 

ملیارد افغانی  51به  1394قوس ملیون دالر( در ماه  685ملیارد افغانی ) 47قرضه های بانکهای تجارتی به سکتور خصوصی از 

ایش عمدتاً از قرضه هائیکه به دالر عرضه گردیده بودند بمیان این افز افزایش یافت. 1395جوزای ملیون دالر( در ماه  740)

افزایش  .درصد بوده است 1.4درصد بود، درحالیکه رشد قرضه های افغانی تنها  15های دالری آمده است، چنانکه رشد قرضه

جارتی را ایی های بانکهای تهای دالری بیشتر تأثیر تورمی کاهش در نرخ مبادلۀ افغانی میباشد چون این امر ارزش داردر قرضه

 12.6ز اقرضه های صعب الوصول نسبت ه است، چنانکه برعالوه، کیفیت دارایی های بانکها همواره خرابتر شد بلندتر میسازد.

تا  1390از زمان بحران کابل بانک در سال  . این رقمازدیاد یافت 1395جوزای فیصد در  17.1به  1394در قوس فیصد در 

 از «قرضه های صعب الوصول بر سرمایه » تناسب را نشان میدهد. با این حال،  سطح قرضه های صعب الوصولین کنون بلند تر

ای خالص سکتور بانکی بطور قابل مالحظهمفاد در عین زمان،  .کاهش یافته است 1395 فیصد در سال 3به  1391در سال فیصد  6

 1در سال گذشته به  درحالیکه این رقم در عین دوره رسید، (2016یمۀ سال )ن 1395تا اخیر ربع اول ملیارد افغانی  3حدود به 

 .بخش اعظم مفاد سکتور بانکی از عواید بدون ربح بدست آمده است. ملیارد افغانی میرسید
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افته مالی افغانستان کمتر توسعه یسکتور 

سیار بوساطت مالی  است، چنانکه سطح

 پائین است

سیار ب بانک های تجارتی بخش عمدۀ سکتور مالی کشور را تشکیل میدهند، حاالنکه سایر خدمات مالی کمتر توسعه یافته اند و سهم 

تشکیل  1395د تولید ناخالص داخلی را تا ماه جوزای فیص 21.6 دارایی های سکتور بانکی درحالیکه. کوچک در وساطت مالی دارند

. سکتور میباشدفیصد تولید ناخالص داخلی  4تنها  به سکتور خصوصی وساطت شده استمیدهد، ارزش قرضه هائیکه توسط بانکها 

 دهندۀ  نشانکه  ،ن دوسال قبل بوده استفیصد در جریا 70دارایی های سیال  بانکها بیشتر از  تناسبو  اقی ماندهبانکی فوق العاده سیال ب

 توسعه و بهبود نظارت مالی بانکها و اتخاد تدابیر احتیاطی بمنظور بررسیرا جهت ی زیادی وساطت ناچیزمالی  میباشد. دولت تالش های

 صحت سکتور بانکداری به خرج داده است.
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 مدتمیان اندازشمچ و دورنما. ب

 

 بطور 2016 سال در رشد

 خواهد افزایش اندک

 نمود

 

 

 

 

 سازمان در شمولیت

 پروژه وجهانی تجارت 

دورنما را  زیربنایی های

برای سرمایه گذاری و 

کاروبار سکتور خصوصی 

 بهبود میسازند

 

 

 

رشد  که میرود توقع

 مدت میان دراقتصادی 

 افزایش تدریجی بطور

 نماید

 

 

متوازن در سال بودجۀ 

 متوقع است 1395

 

 

 

 

 

 
مدت، پیامدهای در میان

 وهو نح مقدارمالی وابسته به 

بطی  رشد. نماید افزایش فیصد 1.2 اندازۀ به اندک بطور (2016) 1395مالی  سال در اقتصادی رشد که میرود توقع 

 راعتعملکرد ضعیف سکتور ز و امنیتی وخیم در شرایطکشور در اقتصاد  ضعیف طمینانا دهندۀ انعکاس دوامدار

 مراجعه گردد( 4)به صفحه  جات عرادهجوازدهی  و جدید تشبثات. شاخص های تقریبی چون تعداد ثبت میباشد

 منییتا تامین عرصۀ در بزرگ های ناکامی از ناشی عمدتاً ضعیف اعتمادمیتوانند ضعف اعتماد را نمایان سازند. 

 اساس بر. داخلی میباشد تقاضای در کاهش نشاندهندۀ نیز 2016 سال اول نیمۀ در واردات کاهش .است بوده

 خواهد داشت. صددر -0.5رشد منفی یعنی انقباض به مقدار  2016در سال  زراعت سکتور ،هاپیشبینی

 

آغاز  ،ار کمبا هزینه بسی ترانزیتی راه بدیل بحیث ایران در بهارچا بندر شدن باز ،جهانی تجارت سازمان در شمولیت

اری سرمایه گذ برای را دورنما میتوانند منطقوی و ملی های پروژه یکتعداد و ،پروژه راه های مواصالتی هندوکش

ته برعالوه، یک تعداد اصالحات روی دست گرف .بخشند بهبود ایمالحظه قابل بطور و کار و بار سکتور خصوصی

آوری عواید، و انکشاف سکتور خصوصی )به مبارزه با فساد اداری، جمع از جانب دولت افغانستان در عرصه های

مراجعه گردد( میتواند در تأمین اطمینان در اقتصاد کشور در درازمدت کمک کند، درحالیکه پیامدهای  2ضمیمه 

نگردند،  لح سیاسی نامعلومی و امنیتی مشکالتکوتاه مدت این اصالحات اندک خواهد بود. به هر حال، تا زمانیکه 

 .رشد اقتصادی متأثر باقی خواهد ماند

 

بلندتر در رشد . یابد افزایش( 2019) 1398 سال الی فیصد 3.6 تا تدریجی بطور رشد اقتصادی که میرودانتظار 

سطح  و اداری، وفقم اصالحات پیشرفت سیاسی، ثبات به دستیابی امنیتی، اوضاع در بهبود سالهای آینده وابسته به

محدودیت  و ارک نیروی برای تقاضا پائین سطح سبب به فقر نرخ که میرود توقع. ی خارجی میباشداه کمک بلند

 کردعمل اینکه وصف با بماند، باقی بلندی حد در هم هنوزی امنیتهای عرضه خدمات دولتی ناشی از چالش های 

 .زدایی داشته باشندقیمت های پائین مواد غذایی پیامدهایی مثبتی را برای فقر و زراعت سکتور بهتر

 

 فیصد 10.8 به داخلی عوایدقوی خواهد ماند. متوقع است که  1395تا اخیر سال مالی  عواید آوری جمع عملکرد

د ناخالص در مقیاس با تولی دولت مجموعی مصارفدر عین حال، پیشبینی میشود که . برسند داخلی ناخالص تولید

رصد برسد، که این افزایش عمدتاً به سبب بلند رفتن مخارج نظامی د 28.9درصد بلند رفته و به سطح  2.4داخلی 

چنانکه دولت مسئولیت های بیشتر امنیتی را متقبل میشود. مصارف ملکی نیز به سبب ازدیاد بودجه انکشافی  –میباشد 

ر بودجه سبلند خواهد رفت. با درنظرداشت اینکه کمکهای بالعوض شامل بودجه به مقدار متوقعه به دولت برسد، ک

 ی( خواهد بود. لدرصد تولید ناخالص داخ -0.1تا اخیر سال بسیار ناچیز )تنها 

 
 27. مصارف مجموعی بودجه از میباشدکمک های تعهد شده  نحوه پرداختسطح و  وابسته بهپیامد های مالی  ،مدتدر میان

عمدتاً نشاندهندۀ این امر است . این افزایش دخواهد رسی 2019فیصد در سال   31به  2015فیصد تولید ناخالص داخلی در سال 

افزایش د. نانتقال میابولت دبه بودجه  به عهده گرفته شده بودندمصارف امنیتی که قبالً بطور مستقیم توسط شرکای بین الملل که 
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کمکهای خارجی  مصرف

 میباشد

تر جهت شو نیاز به مخارج بی، در کشور جمعیت بزرگ و روبه رشد تأمین خدمات موجوده براینظامی به سبب مصارف غیر

  -ی یابند انتقال مبه دولت  با کمکهای خارجی ساخته شده اند و اکنونکه اساسی و زیربناهایی زیربناهای حفظ و مراقبت از 

بینی میگردد که پیشحفظ نماید،  زمینۀ مدیریت و پرداخت مالیاتی راپیشرفت های اخیر در بتواند دولت  درصورتیکه. میباشد

فیصد  40عواید فقط حدود  ،فیصد تولید ناخالص داخلی ازدیاد یابد. اما در این صورت هم 12.2به   2019داخلی تا سال  عواید

کمک های غیر نظامی تولید ناخالص داخلی به فیصد  19مصارف بودجه را تحت پوشش قرار خواهد داد. افغانستان به اندازۀ 

 رای  سالهای آینده تمویل نماید.تا خدمات ابتدایی اجتماعی و برنامه های توسعوی را ب داردنیاز 

 

 2019-2-2013کالن، مدت اقتصادمیان چهارچوب :3 جدول

 منبع: پیشبینی کارمندان بانک جهانی

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 ---پیشبینی موقتی کارمندان  --- --------تخمین ها  ارقام واقعی/ -------  

 3.6 3.0 1.8 1.2 0.8 1.3 3.7 رشد اقتصادی )%(

 1،638 1،520 1،403 1،300 1،205 1،151 1،133 ()به ملیارد افغانی ی اسمیتولید ناخالص داخل

 5.0 5.0 5.0 5.5 1.5− 4.6 7.4 )اوسط دوره، به فیصدی(نرخ تورم 

 به فیصدی تولید ناخالص داخلی بخش مالی

 30.9 30.6 30.3 28.7 25.2 24.4 24.1 عواید و کمک ها

 12.2 11.9 11.5 10.8 10.2 8.7 9.7 عواید داخلی        

 18.7 18.7 18.8 17.9 15.0 15.7 14.4 کمک های خارجی        

 31.0 30.7 30.4 28.8 26.5 26.2 24.6 مصارف مجموعی

 21.4 21.4 21.1 20.7 19.6 19.8 17.5 مصارف عادی        

 9.6 9.3 9.3 8.1 6.9 6.4 7.1 مصارف انکشافی        

 0.1- 0.1- 0.1- 0.1- 1.3- 1.8- 0.5- (بیالنس مجموعی )بشمول کمکها

 18.8- 18.8- 18.9- 18.2- 16.3- 17.5- 14.9- بیالنس مجموعی )به استثنای کمکها(

               بخش خارجی

 36.6− 36.2− 37.5− 38.7− 36.7− 39.6− 41.6− بیالنس تجارت

 1.2 2.8 3.6 4.5 5.4 8.0 7.4 (جاری )بشمول کمک هاحساب بیالنس 

   

 نمود( همواره افزایش خواهد خارجیکمکهای به استثنای مالی ) کسر :15شکل 

 (ولید ناخالص داخلیی ت)به فیصد
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تظار میرود که قیمت ها ان

نس و بیال ثابت باقی مانده

مازاد  در جاریحساب 

 بماند

 5.5ه ب محصوالت پائین زراعتی،و  ال گذشته و ربع اول امسالدر س کاهش ارزش پول در اثرتورم  بینی ها، نرخبر اساس پیش 

ال س تا. همچنان توقع میرود که دارد، این نرخ در محدودۀ هدف د افغانستان بانک قرار با این هم. باال میرود 2016درصد در سال 

قرضه به سکتور یابد. ش فیصد تولید ناخالص داخلی کاه 1به  ی خارجی، مازاد بیالنس جاری در اثر کاهش کمک ها2019

راگیری بهبود ف برای بانک و تداوم تالش ها معضلۀ بحران کابلخصوصی، با وجود رشد بطی اقتصادی، و در صورت حل شدن 

 .مالی، میتواند ازدیاد یابد

انداز خطرات جدی چشم

مدت را تحت شعاع میان

 قرار میدهد  

 

 

 

 

 
تغییرات ساختاری برای 

پایداری اقتصادی در 

 رازمدت ضروری استد

 را تحت شعاع قرار میدهد. این خطرات شامل عوامل ذیل اند: )الف( کالن افغانستان خطرات جدی نامطلوب چهارچوب اقتصاد 

یان خارج دولت بمرا در بخش م یمالی شده و تعدیالت دشوار ضعف پایداریکه منجر به  ی خارجیکمکهاکاهش غیرمترقبه 

ثباتی بیایش افز عتماد و کندتر شدن رشد اقتصادی گردد؛ و )ج(نیتی که باعث تخریب فضای ابدتر شدن فضای ام )ب( ؛آورد

داوم به منظور . تالشهای متبگذارد، و حمایت خارجی اعتماد متشبثینامنیتی،  متوقعه را بر اوضاع که تاثیرات غیرقابل سیاسی

را  رشد سکتور خصوصی ثبات درازمدتبرای ی مساعد فضاایجاد ، و مدیریت و پالیسی مالیاتیتقویت حکومتداری، بهبود 

چهارچوب » ه تحت کاصالحات ساختاری  موفقانهتطبیق  خارجی مورد نیاز بستگی بهد. بسیج کمک های نکنمیتوانند تامین ب

 دارد. از جانب دولت وعده شده است« توسعۀ افغانستان  و صلحملی 

 

 بلندتربه رشد  هر سال، هزار نیروی کار در بازار 400ین ورود فیصدی ساالنۀ نفوس و تخم 3با در نظرداشت رشد 

 .گردندیجاد ا ب کاری برای نیروی کار رو به رشدو فرصت های مناس درآمد سرانه بهبود یافتهاقتصادی نیاز است تا 

ارجی خدولت باید منابع جدید رشد اقتصادی را سراغ یابد تا عواید داخلی را، در شرایطی که ممکن سطح کمکهای 

در افغانستان به سطح معمول دیگر کشورها در درازمدت تنزل می یابد، بلند برده و به منابع اسعاری دست یابد که 

 اداریود سیستم بهبحتی با رویدست گرفتن پالیسی های مناسب عایداتی و  .بتواند واردات افغانستان را تمویل سازد

، فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد 17تواند به آن نائل گردد حدود میافغانستان ی که ندترین سطح عوایدمالیات، بل

تی با این سطح حمیباشد.  زراعت معیشتی، و وابستگی شدید به غیرمتنوع و متمرکزکه علت آن داشتن یک اقتصاد 

قلت شدید  ،چیزسرمایه بشری نامصارف پیشبینی شده را تکافو نمیتواند. با درنظر داشت عواید، افغانستان نمیتواند 

یه سرمامدت اما، در میان. است برای تغییر ساختاری در کوتاه مدت محدود ربناها، و نهاد های ضعیف، فرصتزی

. ی کمک کندزایاشتغالو  به بلند بردن رشد اقتصادیگذاری باالی نیروی بشری و بهبود مولدیت زراعتی میتواند 

واند که بت ،و دریافت اسعار خارجی داخلی خلق عواید یظرفیت خوبی را برا )معادن( توسعۀ صنایع استخراجی

 دارا میباشد. ،ی خارجی گرددکمک ها جاگزین
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 : پیامدهای کنفرانس بروکسل1ویژه  بخش. ج

 
   

 به میزبانی دولت افغانستان و اتحادیۀ اروپا برگزار گردیده بود، 2016اکتوبر 4کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان که به تاریخ 

موسسه بین المللی بود. جامعۀ جهانی ضمن تاکید بر حمایت دوامدار از دولت افغانستان و  30کشور جهان و 70شاهد اشتراک 

تعهد به پرداخت کمکهای بالعوض غیرنظامی برای « چهارچوب ملی صلح و توسعۀ افغانستان، » اولویت های بیان شده در 

 ساالنه، جهت حمایت از توسعه دوامدار افغانستان، نمودند. ملیارد دالر  3.8چهار سال آینده به مقدار 

 

این سطح کمک ها برای ادامۀ سطح فعلی خدمات عامه و حفظ پیشرفت های توسعوی افغانستان کافی میباشد. اما دستیابی به 

جهانی باید  دارد. جامعۀرشد اقتصادی باالتر با این مقدار کمک ها نیاز به تالش های بیشتر جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان 

تالش ورزد تا بخش بیشتر کمک های ملکی خود را از طریق بودجه سوق دهد، تا از یک طرف اولویت های حکومت را 

ان برای همچنتامین نموده و از سوی دیگر، حداعظم صرفه جویی در مصارف رخ داده و تاثیرات محلی اقتصادی بیشتر شود. 

 تخصیص هزمین در را راهبردی و محتاطانه روش گیرد، دست روی را حیاتی اصالحات سلسله یک دولت افغانستان الزم است تا

 .گیرد پیش در مالی فضای افزیش جهت را تدابیری و کند، دنبال منابع

 

 

 

کمکهای بالعوض در سال 

ملیارد دلر  9بالغ به  2016

میشود که دربرگیرندۀ 

کمکهای شامل بودجه و 

 خارج بودجه میباشد

 آورد؟های بالعوض بدست میغانستان چه مقدار کمکاف 

 

این . فیصد تولید ناخالص داخلی، میرسد 48دالر، ویا  درملیا 9 حدود بهمتوقعه به افغانستان  خارجی ، کمکهای2016در سال 

از دجه و. کمکهای شامل بمیباشدنظامی نیز کمکهای نظامی و غیرشامل بودجه و خارج بودجه و کمکهای متشکل از  کمکها

 مهای خارج. ککانجامددولت میاستخدام کارمندان  به و استفاده نموده، دولت از تدارکات، گرفتهحسابات دولت جریان  طریق

سکتور امنیتی و ملکی ، 2016بمصرف میرسند. در سال  از نظام حکومتی بودهکه کامالً مستقل بودجه به منظور تمویل پروژه هایی

فیصد کمکهای  40کمتر از تنها  اما. دریافت نمودند –ملیارد دالر هر یک  4.5یعنی  –ارجی را بطور مساویانه کمک های خ

 ند.ملکی از طریق بودجه اجراء شدامنیتی و 
 

 ؟نیاز است های خارجی برای حفظ سطح فعلی خدمات عامهچه مقدار کمک
 

مصارف  نیازمندی های

در بودجوی افغانستان 

قرار است سالهای آینده 

 یش یابندافزا
 

ت د، زیرا قرار است حکومنسالهای آینده بطور چشمگیری افزایش نمای رود که مصارف امنیتی شامل بودجه درانتظار می 

 14.3دالر ) دملیار 2.7امنیتی را به عهده بگیرد. همچنان توقع میرود که مصارف امنیتی شامل بودجه از  بیشتر مسئولیت های

. یابدافزایش  2020فیصد تولید ناخالص داخلی( در سال  18.3ملیارد دالر) 4.4به  2016سال فیصد تولید ناخالص داخلی( در 

 اتهیچ بهبودی در کیفیت و پوشش خدم اگر گیریم کهمصارف عادی غیر نظامی در بودجه نیز افزایش خواهد یافت. حتی 

افزایش خواهد نمود. زیرا  2020رد دالر تا سالیامل 3.3به  د دالرملیار 2.8، باز هم مصارف شامل بودجه از رونما نگردد عامه

ن مصارف ، ایناهای اعمار شده توسط تمویل کنندگدر نتیجۀ افزایش نفوس و ضرورت بیشتر به حفظ و مراقبت دارایی 

 ابد. ی افزایش می

 

داخلی  عواید مقدار زیاد

برای تمویل مصارف امنیتی 

 استفاده خواهد شد

ش وجود دارد کمی گنجای ینکه. با اخود دارداز عواید داخلی با استفاده  امنیتی رای تمویل مصارفافغانستان امکانات محدود ب 

را تأمین  های روبه رشد مخارج دولتتا عواید داخلی را از طریق بهبود مدیریت و پالیسی مالیاتی بلند بُرد تا بتوان نیازمندی

. طوریکه در گزارش اقتصادی خواهد رسید 2020خالص داخلی تا سال فیصد تولید نا 12.6 تنها بهعواید داخلی  کرد، باز هم



    گزارش اقتصادی افغانستان   

 

18 

ر  1395عقرب  وب ت اک  بانک جهانی 2016/ 

که  ،بار آورده است بهظرفیت عایداتی  برای بلند بردنرا  هاییقبلی بحث گردید، ساختار فعلی اقتصاد افغانستان محدودیت 

 درصد تولید ناخالص داخلی میتواند برسد. 17حداعظم عواید داخلی ممکنه تنها به 

 

 4ملیارد دالر امریکایی برای  4.5مقدار  دات کنفرانس ناتو در وارسا، انتظار میرود که کمکهای ساالنۀ امنیتی بهاساس تعه بر

سال آینده برسد، و قرار است بخش بزرگ آن از طریق بودجه پرداخت گردد. هرچند برای پوشش آنعده مصارف امنیتی که 

رگیرندۀ  . اساساً این کمکها در بی در تمویل مصارف امنیتی بگیردسهم بیشترشامل تعهدات وارسا نمیگردد، حکومت باید 

خصیص امنیت ت سکتور . سهم عواید داخلی که برایمیباشندداخله  وزارت های دفاع و بغیر از مصارفتمام مصارف امنیتی 

باقیمانده برای داخلی  . بنابرین عوایدبلند برود 2020فیصد در سال  60و  2016فیصد در سال  41قرار است از داده میشود 

در چهار سال آینده باقی خواهد ملیارد دالر  1.2 ازدیاد نخواهد یافت و به مقدار ،حتی بطور اسمی، نظامیتمویل مصارف غیر

 .ماند
 

 چشمگیری افزایش خواهند نمودنظامی بطور مصارف عادی امنیتی و غیر: 16 شکل

 (امریکایی دالر )ارقام به ملیارد 

 

 

 بیشبینی های کارمندان بانک جهانیمنبع: 
 

 

به منظور حفظ سطح فعلی 

 خارجی خدمات، به کمکهای

 نیاز است هنگفتی

 

 

 

 

 

برآورده ساختن نیازمندیهای 

 مصرفی فعلی کفایت نمیکند

تا سطح زندگی مردم بهتر 

 گردد

  

تی، امنیمخارج افزون  روز هزینه، و ، ظرفیت محدود عواید داخلیشت نیازمندیهای مصارف ملکی رو به افزایشبا در نظردا

 .ادامه دادرا عامه سطح فعلی خدمات  )شامل بودجه( نیاز است تا بتوانملیارد دالر  1.2 کمکهای بالعوض ساالنه بطور اوسط به

ا بهبود ا ویرنمیتواند پروژه های زیربنایی جدید  کند، وجلوگیری  عامه خدماتو پوشش میتواند از کاهش کیفیت تنها این مبلغ 

 در خدمات را به بار آورد.

 

 ؟به چه مقدار کمکها نیاز است تا به دستآوردهای انکشافی بهتر دست یافت

 

وسعه های مختلف مصارف عامه را برای رشد و تتحلیل بانک جهانی که برای کنفرانس بروکسل تهیه شده بود، پیامدهای شیوه

ان میدهد که هرگاه مصارف عامه در حدی باشد که تنها برای تداوم سطح اقتصادی افغانستان به بررسی گرفت. این تحلیل نش

درصد خواهد رسید. این میزان رشد، با درنظر  4سال آینده تنها حدود  15فعلی خدمات عامه کافی باشد، رشد اوسط ساالنه در 

ر نیروی کار جدید هرسال، هزا 400فیصدی نفوس، برای بهبود سطح زندگی ویا ایجاد فرصت های کاری برای  3داشت رشد 
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کفایت نخواهد کرد. پیامد های متراکم اقتصادی و اجتماعی منتج به شکنندگی بیشتر و وضع خطرات بیشتر باالی منافع بدست 

 آمده خواهد شد.

 

 مقدار عواید باقیمانده )پس از تمویل مخارج امنیتی( نسبت به: نیازمندیهای مصارف عادی بودجه 17شکل 

  بیشتر است

 )ارقام به ملیارد دالر( 

 
 منبع: پیشبینی های کارمندان بانک جهانی

 
ی گذاریک برنامۀ سرمایه

عامه و اصالحات اقتصادی 

میتوانند به رشد بیشتر 

 اقتصادی کمک کنند

س نتایج اد. به اسنبلند رشد اقتصادی را فراهم ساز میزاند نپالیسی میتوان در یک برنامۀ سرمایه گذاری عامه و اصالحات 

رشد اقتصادی، افغانستان میتواند با افزایش مولدیت زراعتی، رشد سرمایه بشری، توسعۀ صنایع  مودلبدست آمده از یک 

ه رشد میانگین ب  –، و تاسیس نظام هدفمند انتقاالت اجتماعی باالی زیربناهای مواصالتی استخراجی، افزایش سرمایه گذاری

کمک «  تررشد بر» دستیابی به یه گذاری های بیشتر در عرصه های ذیل میتواند به سرمافیصد دست یابد.   6.5 ساالنه

 :دنکن

 

  :فیصد  60فیصد نیروی کار را جذب نموده و  44 چنانچه ،اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد اساسزراعت زراعت

 یع با سایر بخش های اقتصادزراعت دارای ارتباطات وسیبدست میآورند.  خانواده ها عواید شانرا از سکتور زراعت

محصوالت زراعتی وابسته است. در صورتیکه مولدیت زراعتی افزایش  بر درصد صنایع تولیدی 90میباشد، طوریکه 

 1.2 و ایجاد اقتصادی ساالنهرشد درصد  1.2حدود یابد و زمین های مزروعی توسعه داده شوند، زراعت میتواند 

ت ،  مدیریاحیای مجدد زیربناهای آبیاریها، بر اساس برآوردبه بارآورد.  جدید را طی یک دهۀ آیندهملیون شغل 

فراهم سازی خدمات ترویج زراعتی، جهت دستیابی به ظرفیت بالقوۀ سکتور زراعت در افغانستان، هرسال بهتر آبها، و 

 .سرمایه گذاری عامه داردملیون دالر  300حدود به نیاز 

 

 :اه رچشمگیری داشته است. اما هنوز هم رشد  در افغانستانسو،  سرمایه بشری بدین 2001از سال  سرمایه بشری

ها در سطح نتریسطح سواد یکی از پائین، و میروندمکتب در سن تعلیمی به اطفال  نیم تنها. درازی پیش رو است

همچنان یل میدهد. فیصد آنرا طبقۀ اناث تشک 18باسواد بوده و  افغان فیصد جوانان 32مجموعاً  جهان است، چنانکه

یشتر است، در بخش صحت، نیاز به کار ب د رافغانستان وجود دارد. ربیهدر رابطه به کیفیت تعلیم و ت های جدی نگرانی

 باعث ح پائین سواد در میان طبقۀ اناثسطسال کمتر است.  11چنانچه توقع حیات در مقایسه با اوسط جهانی حدود 
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رعت بهبود خدمات اجتماعی در سالهای اخیر کاهش یافته است، که باعث . سباالی باروری گردیده استمیزان 

ایجاد فاصله میان طبقات فقیر و ثروتمند و فاصله میان نفوس شهری و روستایی گردیده است. افزایش سرمایه گذاری 

درآمد  و میتواند مولدیت نیروی کارنامه های سواد آموزی برای زنان، در بخش نیروی بشری، بخصوص از طریق بر

 یاز سطح فعل در بخش معارف و صحت، دهد. ازدیاد مصارف را کاهشرشد نفوس میانگین خانوارها را بلند برده و 

 .ملیون دالر را در هر سال می نماید 500حدود  سرمایه گذاری ایجابفیصد  50 به کل مصارف عامه فیصد 35

 

  :ر این گیری دی محدود است، زیرا درآمد قابل مالیهتوانایی زراعت برای ایجاد عواید دولت صنایع استخراجی

رشد در این  ،میوه وجود داشته باشدرشد صادرات  با آنکه ممکن ظرفیت بالقوه برای. باشدسکتور بسیار پائین می

سکتور از سطح بسیار پائین آغاز خواهد و بیشتر رشد زراعتی در اوایل از بابت آن محصوالتی خواهد بود که فعالً به 

روبه  ارجیخ بنابرین، با در نظرداشت کمکهایشور وارد میگردند و بایست با تولیدات داخلی تعویض گردند. ک

را ببار  و اسعار خارجی بیشتر ه تا عواید دولت را بهبود بخشیدهکاهش، ضرورت به توسعۀ سکتور استخراجی بود

 گردد، این خطرات اداریطرات جدی سکتور استخراجی می تواند دستخوش خ توسعۀ این در حالیست که آورد.

یت ؤولمس نهاد هائیکهدر داخل  متمرکز سازی ظرفیت های و تجربوی، با یی توان از طریق یک رویکرد مرحلهرا م

زمانی میتوان از صنایع . مدیریت نمود را به عهده دارند گذاری های استخراجیو تنظیم سرمایه ، قراردادنظارت

. ده باشدبا یک استراتیژی وسیع طرح ریزی ش و سکتور به صورت دقیق رشد این که رداستخراجی بطور کامل نفع ب

 تا باشد که، اشدبها که توأم با گسترش زیربنا در صورتی به توسعه اقتصادی فراگیر می انجامداستخراجی  صنایع

ش در بخای عامه سرمایه گذاری ه .مواصالت منطقوی را بهبود ببخشدو خدمات نیز نفع برده سکتور زراعت و 

 .ملیون دالر هزینه برمیدارد 350ساالنه  صنایع استخراجی

 

  معادن( کاالهای اولیه )چونصادرات رشد قابل توجهی برای  ظرفیتافغانستان  :مواصالتیتجارت و زیربنای ،

ای بزرگ و ه کاستیدر حال حاضر به دلیل  ظرفیتو اتصال تکنالوژی معلوماتی دارد. این  ،انرژی یتجارت ترانزیت

به منظور رشد صادرات به شمول تراکم در عبور از مرزها، محدود شده است.  ضعف در گمرکات،مهم زیربنایی و 

جارت ت مرتبط بهاستخراجی و رشد نسبی صادرات زراعتی، باید سرمایه گذاری های زیربنایی و اصالحات نهادی 

نالوژی ترانزیت انرژی و اتصال تک می تواند یانتقال فایبر نوری و زیربنایشبکه  در سرمایه گذاری صورت گیرد.

و  راجیو رشد صنایع استخ معطوف بر بهبود تجارتبرنامۀ سرمایه گذاری زیربنایی کند. یک  کمکرا معلوماتی 

  ملیون دالر ساالنه هزین برمیدارد. 350صادرات زراعتی حدود 

 

  با جتماعی ا تیک سیستم انتقاال ار:ی کمدیریت شدۀ نیرومهاجرت برنامه های انتقاالت اجتماعی و

هائیکه در معرض خانوار  پذیریکاستن آسیبدر  مهمینقش  میتواند 2020ملیون دالر الی سال  20 هساالنهزینۀ 

نین چ .را به نیم کاهش بخشدفقر غذایی داشته باشد، که در نهایت خواهد توانست تا  خطرات منفی قرار دارند

مایه سررها را از پیوستن به راهکارهای نادرست مجادله به خطرات، مانند کاهش بخشیدن ای میتواند خانوابرنامه

ذاری . از اینرو، چنین برنامه ها می تواند به سرمایه گ، باز داردهای حیاتی ییا  فروش دارایوتعلیم و تربیه  برایگذاری 

 افزایش دهد.  وری را در اقتصادمولدیت/ بهره –در کل  –شود و  تمام بیشتر در بخش مادی و بشری مفید

های  کشور تعداد که در عین زمان میتواندمی تواند با هزینه مالی ناچیز انجام شود،  برنامۀ مهاجرت مدیریت شده

 رایمردم را بگسترش دهد. اگر این برنامه به درستی طراحی شود، می تواند  کارگران افغانمهاجر پذیر را برای 

 ،مودهن نیروی بشری )به ویژه، تعلیم و تربیه، و کسب مهارت های مسلکی و فنی( تشویق بیشتر رویسرمایه گذاری 
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لمللی ارتباطات بین ا و زمانیکه این کارگران مهاجر دوباره به کشور برمیگیردند، مهارت های جدید آموخته شان و

)از را  بیشتر وجوه ارسالید مهاجرت مدیریت شده می توان ،. همچنانشان برای اقتصاد کشور مفید تمام خواهد شد

ه داخل بخارجی  جریان ارزازدیاد و  هامد خانوارکه منجر به بلند رفتن درآ، باشد در پی داشتهخارج به داخل کشور( 

 . شودمیکشور 

 

ملیارد دالر  2.2 به مجموعاً

از ینکمکهای شامل بودجه 

است تا به رشد بلندتر 

 دست یافت

زم ال «برتر رشد »  یک راهبردکه برای تطبیق های عامه گذاریمجموع سرمایههد، نشان می د 18چنانچه شکل  

. با توجه به تخمین میگردد –در چهار سال آینده  –یارد دالر مل 1حدود  هر سالکه ، مبلغ گزاف میباشداست 

. ردندل گاین سرمایه گذاری ها باید از طریق کمکهای خارجی تموی، مصارف عادی دولتشگاف بین عواید و 

 .دمیباش الزم سطح فعلی خدمات عامهکه برای حفظ  میلیون دالری است 1.2 برعالوۀ رقم ساالنۀمقدار متذکره 

 بالغ میگردد.ساالنه ملیارد دالر  2.2به شامل بودجه خارجی  کمکهای مجموعبناء 
 

  یاز داردساالنه نملیارد دالر  1 گذاری مبلغبه سرمایه« رشد برتر » راهبرد : 18شکل   

 
   

 

 

 

کمک های بیشتری برای 

 بودجه الزم است.

 
 ؟ کفایت میکند« رشد برتر » های خارجی برای دستیابی به تعهدات فعلی کمکآیا 

 

میلیارد دالر به أفغانستان صورت گرفت  3.8 تعهد به کمک ساالنۀ ر رفت، در کنفرانس بروکسل تذکچنانچه قبال 

 ای تمویل سرمایهبر ، چنانچه در باال مطرح شد، رقمشود. این  اعطابه این کشور  2020تا  2017که قرار است از 

افزایش جدی  تلزممس رشد برترتطبیق استراتیژی  اما .کافی است «رشد برتر » جهت دستیابی به گذاری های الزم 

 از طریقهای ملکی درصد کمک  35تنها حدود می باشد. در حال حاضر، سهم شامل بودجۀ این کمک ها در 

 مصرفسیستم های حکومتی  که از طریق حساب ها و ،. کمک های خارج بودجهبه مصرف میرسدبودجه 

بت مورد استفاده قرار نمی حفظ و مراق ات خدمات ملکی و تأمین مخارجپرداخت معاش و برای نمیگردند،

هت حفظ سطح فعلی خدمات عامه های مصارف عادی خود جسازد تا به نیازمندیگیرند، دولت را قادر نمی

های الزم اریگذمک های خارج بودجه نمیتواند بنابر دالیل مختلف به تمویل سرمایهکهمچنان . رسیدگی نماید

ت. کمک کمتر اس بودجهجویی در مصرف کمک های خارج نخست، صرفه .برای استراتیژی رشد برتر بپرازد

ایجاد سیستم های بیشتر مصرف شده، و ناس وارداتی و اج بر خدماتبودجه به صورت معمول های خارج 
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ه تخمینی کرقم ز امورد نیاز  هایسرمایه گذاری هزینۀ این از اینرو، ممکن . ایجاب میکندی موازی را مدیریت

طمئن شد که م به مشکل میتوان . دوم، در اکثر اوقات ارائه گردیده است به مراتب بیشتر باشداین تحلیل  در

بودجه برای پروژه هایی استفاده می شوند که در تطابق با اولویت ها و استراتیژی های  کمک های خارج

متر به ریزی نیز کمهبرنا مراحلو در  نداشته را زیرا  حکومت نظارت کافی باالی این نوع پروژه هاحکومت اند، 

و  تحققدجه به منظور بو کمک های خارجاین  بخشی از دور از انتظار نخواهد بود که آن پرداخته می شود.

دولت  هایذاریسرمایه گ اینکه برای تأمینتا  مورد استفاده قرار گیرند تمویل کنندگانخود اولویت های تطبیق 

 د.نبکار روبرای دستیابی به رشد بلندتر 

 

افزایش نسبت کمک های 

 درصد 60داخل بودجه به 

 دستیابی بهمی تواند به 

« رشد برتر » راهبرد 

 کمک کند

، نسبت کمک های داخل بودجه مشخص می سازد که حکومت تا چه مشاهده میگردد 19چنانچه در شکل  

رداخته پ« رشد برتر» برای رسیدن به های سرمایه گذاری مندینیاز هم به و مصارف عادیفشار های  هم بهاندازه 

، حکومت به سختی طریق بودجه به مصرف رسد ازدرصد آن  35 تنها کهلیارد دالر م 3.8کمک ساالنه  . بامیتواند

 کمک ها بخش  بیشتر. از اینرو، اگر خدمات عامه داشته باشدفعلی  سطحبرای حفظ  را می تواند منابع کافی

یچ منابعی ه برای دستیابی به رشد اقتصادی باالتربیشتر  ، حکومت برای سرمایه گذاری هاینگرددبودجه  شامل

ها را از طریق بودجه درصد کمک   60قادر شوند که  بین المللیتی که شرکای نخواهد داشت. اما در صور

های حکومت قادر می شود که هم به نیازفراهم سازند، نتایج آن قطعا متفاوت خواهد بود. در آن صورت، 

رشد تر زان باالبه میبتواند  و بدینوسیله ،کند برنامه های سرمایه گذاری را تأمینپاسخ گفته و هم مصارف عادی 

 دست یابد. 
 

 های مالی دولتو تأمین نیازمندی: نسبت کمک های شامل بودجه 19شکل   
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جامعه جهانی باید شامل 

سازی کمک های بیشتر را 

در بودجه در صدر قرار 

 دهد.

 
 

 
 کدام ها اند؟  دولتو  شرکای بین المللیمکلفیت های 

 

های خارجی از مک بستگی به سهمیه بیشتر ک «برتر  رشد» استراتیژی  انهچنانچه در باال تذکر یافت، تطبیق موفق

ازینکه بخش بیشتر کمکهای خود را از طریق بودجه فراهم  هم شاید قبل. تمویل کنندگان طریق بودجه دارد

خت پرداو  بشمول تدارکاتشوند،  مالی عامهمدیریت  تغییرات یا اصالحات در سیستم های خواهان، سازند

تان ابالغ به آسانی میتوانند به دولت افغانس تقاضاها. این اداری مقررات مبارزه با فسادا تطبیق قوانین و معاشات ی

ا در رابطه به هگفتگو. گردند و از طریق کمکهای تخنیکی میشود که زمینه تطبیق اصالحات را مهیا ساخت

 مدیریت مالی عامه در( سیستم 1:  بازتاب دهندمیتوانند موارد ذیل را  بودجهافزایش سهم کمک های شامل 

های فساد ( فرصت 2ست؛ ا ترو پیشرفته بهترشکننده،  سایر کشورهای کمتر توسعه یافته وافغانستان در مقایسه با 

( شواهد زیادی از افغانستان و جوامع بین الملل وجود دارد 3بودجه نیز وجود دارد؛  همچنان در مصارف خارج

 قتصاد محلیا بیشتر برهزینه است و هم تاثیر شتر کمکها از طریق بودجه هم کمتخصیص بی نشان میدهندکه 

 دارد.  زایی و فرصتهای سکتور خصوصی()چون اشتغال
 

 دارند بیشتر اقتصادیتر بوده و تاثیر هزینه: کمک های شامل بودجه کم20شکل 

الف. بخش کمک ها که در داخل افغانستان به مصرف رسیده 

 دی()به فیص اند

 

ب. هزینۀ تدارکات اجناس و خدمات )به استثنای امور ساختمانی(، به 

 فیصدی ارزش کل پروژه )پروژه های منتخب سرکسازی در افغانستان(

  
 

های با اولویت سازگاری

 دولت شرط اساسی است

 

 

 

 

 

 

 دولت باید همه مصارف را

سازگار با اولویت های 

  

گردند اگر سهم کمک های شامل بودجه مواجه  ییممکن با محدودیت ها بین المللیدر برخی موارد، شرکای 

در که کمک های خارج بودجه باز هم مسئله اساسی و مهم اینست در همچو موارد، . خود را ازدیاد ببخشند

رشد  برای دستیابی بهسرمایه گذاری های الزم  جهت تأمین –برای دولت نیاز فضای مالی مورد راستای ایجاد 

 پیرامون پروژه های بین المللی. این امر از طریق هماهنگی نزدیک حکومت و شرکای ممد تمام شود –برتر 

در  ه بطور ویژهک ها تخصیص یابند برنامهفقط به آنعده  میتواند تحقق بپذیرد، طوریکه کمک هاخارج بودجه 

 . یافته باشندپالن های توسعۀ اقتصادی دولت منعکس 

 

د متحمل منابع نمیتوانضیاع نادرست یا  تخصیص، منابع مالی محدود که دولت با آن سردچار استبا توجه به 

را، همراه با هزینه های تخمینی آن، «  عامهسرمایه گذاری برنامۀ  » . برای حکومت ضروری است که یکگردد
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و  خود بسازد یانکشاف

روی دست اقداماتی را 

فضای مالی را  گیرد که

 دهند گسترش 

و سازگاری یم تنظ .اقتصادی ممد تمام شود، طرح کند رشدموفق استراتیژی یک  ر راستای تطبیقکه بتواند د

و  بشکل واضححکومت مستلزم این امر است که این اولویت ها  اولویت هایبخشیدن کمک های خارجی با 

شامل  مالی منابع هدی بنیازمن. در حالیکه چنین اقدامات باشندتحلیل دقیق  استوار برو درست بیان گردیده باشند، 

بودجه را در کوتاه مدت از بین نمی برد، حکومت باید تمام گزینه های ممکن را به منظور افزایش فضای مالی 

دنبال کند و منابع را جهت تطبیق اولویت های سرمایه گذاری خویش در اختیار گیرد.  این گزینه ها ممکن 

 شامل موارد ذیل باشد:

 
 

 با یک سلسله قوه لچنین است که دستیابی به عواید باساختار اقتصادی افغانستان  رحالیکهد: بسیج بهتر عواید

رداخت پ بهبود برای . تالشهاامکانات برای بلند بردن نسبی عواید وجود داردباز هم ، محدودیتهای روبرو میگردد

. حکومت باید فرصت هایی یابنداید ادامه پیدا ب،  SIGTASسیستم  مالیاتی )تمکین مالیاتی(، بشمول تطبیق کامل

ها برای  ، تالشدر سطح کلیمالیات دنبال کند.  پرداخت مالیات با ساده سازی روش مراحل پرداخترا برای تشویق 

و ایجاد فضای اعتماد برای سکتور خصوصی میتواند سرمایه گذاری ها را به سطوح باالتر تشویق  کاروباربهبود زمینه 

 اشی از مالیات را باال ببرد.  کند و در نتیجه عواید ن

 ضای مالی ف هزینه فعلی سکتور امنیتی در یک مسیر غیر پایدار روان است، چنانکه: مدیریت هزینه های امنیتی

نیاز های انکشافی کاهش داده  سازی حکومت را تحت فشار قرار داده و توانایی حکومت را در راستای برطرف

ارف برگردانیدن این مصد و اقدامات مناسب جهت نبررسی شو ی امنیتی دقیقایجاب میکند تا نحوه هزینه ها. است

 . اتخاذ گردنددراز مدت  در یک مسیر پایدار در

  استوار ادی اقتص ریزی دقیق و واقعگرایانۀبر یک برنامهباید  : سرمایه گذاری عامهموثریت مصارف عامهبهبود

 نان،. همچطرح گردند تخمین هزینه های آن،و  ها اولویت اضحتوأم با تشخیص و ،سرمایه گذاری برنامه های. باشد

شد اداراتی قرار گیرد که برای رها و  خانهوزارتبهبود یافته و تمرکز روی  عامه ظرفیت مدیریت سرمایه گذاری های

 .اقتصادی نقش کلیدی دارند

 سر از ین سیستم ود، احقوق بازنشتگی تعدیل و اصالح نش درصورتیکه: یا تقاعد اصالحات حقوق بازنشتگی

حال حاضر می تواند وجوه مالی  . اصالح سیستم بازنشتگی دربرای دولت هزینه مالی به بار خواهد آورد 2024 سال

تواند سرمایه گذاری بصد تولیدات ناخالص داخلی را در دسترس حکومت قرار دهد که بواسطه آن در 0.7معادل 

 ال کند.دنب اند را که دارای اولویت انکشافی یهای
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 تحرک جمعیت در افغانستانشکنندگی و : 2 ویژه بخش. د

 
   

افغانستان در طی چندین دهه متحمل پیامد های نامطلوب  مهاجرت های اجباری گردیده است، ازینرو دارای تعداد 

میدهد که به  انورد ها نشر جهان آنها را نپذیرفته است. برآهیچ کشوری د تاکنون از پنهاندگانی میباشد که یکثیر

عداد ت عینبه  ممکنو  ،)دارای اسناد( در کشور های همسایه بسر میبرند ملیون پناهندگان مسجل افغان 2.5تعداد 

ک معضله ی نفوس داخلی انتقاالتدر کشور های ایران و پاکستان بسر ببرند. ( )بدون اسناد مهاجرین غیر مسجل

 گان داخلی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.ملیون بیجا شد 1.2کوچک نبوده، بلکه به تعداد 
 

اوضاع وخیم سیاسی سبب رشد سریع گرایشهای مهاجرت در سالهای اخیر گردیده است. در این اوخر، کاهش 

ده را به سطح منطقه، هزاران مهاجر و پناهنژیوپولیتیک فضای پناهندگی در میان جامعه جهانی و تغییرات در تعادل 

تعداد عودت ، 2016کرده است. در اوایل ماه سپتمبردیگر کشورها پاکستان و قسماً از ایران و  ترغیب به عودت از

توقع  .دیبدون اسناد میرس برای مهاجرین 135000رای مهاجرین با اسناد  و ب 98000ه از پاکستان بتنها کنندگان 

روبه رشد بیجاشدگان داخلی  عودت نموده و به جمعیت 2016نفر الی ختم سال  هزار 400میرود که به تعداد

 د.نبپیوند

 

نیاز به کمک های بشردوستانه خواهند داشت، خصوصاً زمانیکه زمستان سرد در حال فرا رسیدن  برگشتگانکثر ا

است و اکثر ایشان بدون منزل ویا پناهگاه مناسب میباشند. اما نیاز به تنظیم و رسیدگی به بیجاشدگان در یک شرایط 

ونیتی در کشور و ئاست، نبود یک سیستم موثر شبکه های مص متزلزلکه اوضاع امنیتی حالیتد؛ در دشوار اتفاق میاف

کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در سال های اخیر منجر به سه برابر شدن میزان بیکاری و کشانیدن اکثر افغانها 

د. عالوه بر تدایی عامه باقی میمانبه فقر گردیده است. برعالوه، یک بخش عظیم نفوس فاقد دسترسی به خدمات اب

خطرات  و پیامد هااین، هنوز هم یک کتلۀ بزرگ نفوس از خدمات ابتدایی عامه بطور ناکافی برخوردار هستنند. 

ن دوبارۀ داد افغانستان در عرصۀ جذب و جا ممکنۀ این تکان بزرگ نفوس باالی افغانستان از چه قرار خواهد بود؟

شرایط امنیتی و اقتصادی کنونی، چگونه عمل خواهد کرد؟ کدام اولویت ها را دولت و این کتلۀ بزرگ نفوس در 

 جامعۀ جهانی باید روی دست گیرند؟

 
 

 از تجارب گذشته موختنآ
 

تاریخ افغانستان از سالهای دور بدینسو، شاهد مهاجرت های متداوم بین المللی بوده است. ملیون ها افغان پس از 

از کشور فرار نمودند که این فرار بیشتر به کشور های ایران و پاکستان صورت  1979سال تجاوز شوروی سابق در 

در اثر سختگیریهای شرایط پناهندگی در کشور های پناه دهنده،  ،1990یل دهۀ گرفت. برخی ازین پناهجویان در اوا

ه مردم به کشور های همسایدوباره به وطن برگشتند، حاالنکه جنگ های داخلی و ظهور طالبان باعث فرار مجدد 



    گزارش اقتصادی افغانستان   

 

26 

ر  1395عقرب  وب ت اک  بانک جهانی 2016/ 

فیصد مجموع  20افغانها بود. در حدود  برگشتآغاز یک موج بزرگ  2001گردید. سرنگونی رژیم طالبان در سال 

 میباشد.  جمعیت عودت کنندگاننفوس فعلی افغانستان متشکل از 
 

 به اساس ولسوالی ، 2007: سهم عودت کنندگان در سال 22کل ش : عودت های کمک شده به افغانستان21کل ش

 
 

  UNHCRمنبع: 

  ، ادارۀ مرکزی احصائیهUNHCRمنبع: 
   
ازینکه بیجاشدگان بطور نا متناسب در زمانهای متفاوت به مکانهای متفاوت پراگنده شدند، معضله های بزرگ را   

الیکه تاثیر داخلی هجوم (. در ح22و  21فراروی ظرفیت جذب برخی از والیات و ولسوالی ها ایجاد نمودند)شکل 

 دهی برای این پناهجویان مربوط به یک سلسله عواملیان باالی ساحات مشخص و ظرفیت جاسرسام آور پناهجو

میشود، این تکان ها باعث ایجاد رقابت باالی منابع شده و یا اینکه به عقده ها و نزاع های موجودۀ قبلی در  متفاوت

میالدی، والیاتیکه بیشترین هجوم عودت کنندگان را داشتند، دچار نا  2007سال برخی از ولسوالی ها میافزاید. در 

 (. 23)شکل  امنی های بیشتر گردیدند
 

ر میان د بیجاشدگینفوس باعث افزایش متداوم  جذب محلیتشدید جنگ ها و اشباع ظرفیت با گذشت زمان، 

به اندازۀ دو برابر بیشتر از  2013سال در ن در میان عودت کنندگا وقایع بیجا شدنشده است.  جمعیت برگشتگان

عودت نموده بودند، با وصف این واقعیت که تعداد عودت کنندگان  2002بیجاشدن کسانی است که در سال وقایع 

بیجاشدگی داخلی )نقل مکان (. افزایش در 24)شکل  بود 2013برابر عودت کنندگان سال  50تقریباً  2002در سال 

اه قبالً مشبوع شده است. هرگ بیجاشدگان عودت کنندهمیدهد که ظرفیت جذب پذیرش  نشانداخلی جمعیت( 

دیگر ار داخلی برای ب بیجا شدگیافزایش بیشتر در تعداد عودت کنندگان از خارج کشور صورت گیرد، امکان 

 ید بخشد.د. خرابی متداوم اوضاع امنیتی و رکود اقتصادی ممکن معضلۀ پذیرش نفوس جدید را تشافزایش میدهد
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برگشت و شدت منازعات در سطح همبستگی میان : 23کل ش

 2007ولسوالی ها، سال 

: سهم بیجا شدگان در میان عودت کنندگان 24کل ش

 )بیجاشدگان ثانوی(، به اساس سال عودت

  
  ALCS 2013-14 محاسبات نویسنده براساس منبع:  SOICC-UNDSSو UNHCRمحاسبات نویسنده براساس ارقام  منبع:

   

 بیجا شدگان
(. خانواده های 25شکل ) را در پی دارد خانوارهاشهری شدن  دگیبیجاشصرف نظر از هر نوع انگیزه و عوامل، 

مستقر می شوند و به گروه انبوهی از مهاجران اقتصادی  یعمدتاً در مراکز شهر ،بیجا شده داخلی و عودت کننده

وستا ها را به هدف جستجوی شغل و وظیفه و دسترسی بهتر به خدمات صحی و آموزشی ر. معموالً ایشان پیوندند می 

جا نمی خانواده های که بینسبت به  خانواده های بیجا شده داخلی و یا عودت کننده، ترک می کنند. به احتمال زیاد

است که  نشان دهنده این امر  اینباسواد میباشند، و خانواده شوند و یا به دالیل اقتصادی بیجا می شوند دارای رئیس

ازار . در بداشته بودند به خدمات آموزشی بهتر دسترسیدردوران مهاجرت و پناهندگی عودت کنندگان ممکن 

خانواده های ثابت دست مزد پائین تر دریافت می کنند. در واقع،  با مقایسه درکار، خانواده های بیجا شده داخلی 

 وظایف داراییا مصروف وظایف آسیب پذیر یا بیکار اند و ای بیجا شده داخلی یابه احتمال زیاد رؤسای خانواده ه

یکی از اعضای خانواده های عودت کننده در خارج از کشور مصروف کار و  و یا امکان دارد ،کم عاید می باشند

 کنند.ب یش را ارسالمصارف خانواده خو پول ، پناهندگی شبکه های ایجاد شده دردوران وظیفه بوده و با استفاده از 

 

 ا: میزان فقر براساس وضعیت مهاجرت خانواده ه 26کل ش : میزان شهری شدن براساس وضعیت مهاجرت خانواده ها25کل ش

  
درصد فاصله اطمینان را نشان می دهد  95یادداشت : میله عمودی  نشاندهنده  ALCS 2013-14 منبع : محاسبات نویسنده براساس   
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نظر از علل و انگیزه های آن،  . صرفوجود دارندگسترده  بطورفقر و آسیب پذیری در افغانستان  های ه پدید

کننده به مقایسه خانواده (. خانواده های عودت 26)شکل  همبستگی داردبا درجه های پائین فقر  تحرک جمعیت

فقر  نسبت ودر صد  29.4عودت کننده  فقر خانواده های سبتن، طوریکه دارای نرخ پائینتر فقر میباشند مستقرهای 

طح سبه پائین فقر را می توان به طور کامل  میزاناگر چه این در صد تعیین شده است.  40.5 مستقرخانواده های 

ای رئیس دار مستقرهای خانواده  خانواده های پناهنده به مقایسهبه احتمال زیاد  مرتبط دانست،سواد و شهر نشینی 

 نند.میک شهر ها زندگیو در  ودهباسواد ب

 

-ماعیاجت مزیتعوامل تعیین کننده از جمله مدارک نشان میدهد که سطح نسبتاً باالی سواد و سرمایه انسانی 

 دنیر شزه ها و علل مهاجرت، خطر  فقاقتصادی خانواده های بیجا شده میباشد. عالوه بر این، صرف نظر از انگی

در صد  70نزدیک به  که جامعه را در سطح کل تهدید میکند.عواملی است  همان وابسته به  بیجا شده خانواده های 

یر ترین . میزان بی سوادی میان فقمی باشند بی سواد  اند،  نموده ن که سن قانونی کار را تکمیل جمعیت افغانستا

 بخش جمعیت به باالترین سطح میرسد. 

 

ات طالعمتراکم سرمایه انسانی ایجاد کرده است.  ز ناحیۀا بیشتری را مشکالت نفوس دوامدار تغییر مکانو  جنگ ها 

در طول دهه های قبل از سقوط  شدن نشان میدهد که بیجا   2014و 2013افغانستان در سال های پناهندگان  در مورد

سواد عودت کنندگان داشت. با وجود پیشرفت ها در طول دهه گذشته، عرضه  نسبترژیم طالبان ارتباط مستقیم با 

کشور های همسایه عقب مانده است. در نتیجه، به طور اوسط، به مقایسه  دریفیت خدمات آموزشی افغانستان ک و

جا نشده که از افغانستان بی شان  افغان های هم سن و سال با مقایسه درکه در خارج از کشور متولد شده اند یافغان های

شته اند بیشتر بارۀ عودت کنندگان که قبالً برگبخصوص در داشته اند. این قضیه بهتر دسترسیاند به تعلیم و تربیه 

ارتباط معکوس با تراکم سرمایه انسانی در اطفال دارد.  انتقاالت داخلی نفوسکند. از سوی دیگر، صدق می 

 به اندازۀ داخلی دۀسال در خانواده های بیجا ش 15تا  6نشان میدهد که اطفال بین سنین  های آماریبخصوص تحلیل 

  ان جدیدمکبه دلیل استقرار در  و این ضعف بخصوص در دو سال نخست  در صد کمتر شامل مکتب شده اند 8.5

 تر میباشد. شدید

 

 و توصیه ها پیشنهادات
 

تعیین کننده های اصلی مهاجرت )بیجا شدن( هم در افغانستان و هم  « عوامل فشار» شواهد موجود نشان میدهد که 

ترس در دس و معلوماتِ یست بعدی شان را بر اساس فرصت هامحل ز بیجاشدگانشد. در خارج از افغانستان میبا

  .میباشد و یا مجبوریت انتخاب می کنند، هر چند ترک محل اولی اغلباً یک ضرورت

 

زایش نفوس که تأثیرات بالقوه ناگوار اف در می یابیم در گذشته در افغانستانو عودت  با تحلیل دقیق بیجاشدگی

، به شتگانجمعیت بزرگ برگنوی میان ثا انتقاالتبع محدود محلی فشار وارد می کند. با توجه به افزایش باالی منا
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ظرفیت جذب محلی بیش از حد اشباع شده است. افزایش تعداد عودت کنندگان از پاکستان، ایران  که  نظر میرسد

 ی گردد.منجر به افزایش بیجا شدن ثانوی، بیکاری و بی ثباتی م و دیگر کشورها

 

یک بحران از  – نزدیک شدن زمستانبا  –تا  مییاشد هماهنگو جانبه عملیاتی چند اقداماین وضعیت مستلزم 

حمایت های خویش افزایش دهد تا از عودت داوطلبانه،  به . جامعه بین المللی بایدجلوگیری صورت گیردممکنه 

 ات بالقوهتأثیر جمعیتیزیرا تکان های  گردد،حاصل  و مرحله به مرحله عودت کنندگان اطمینان  با اعزازمصئون، 

لح و ثبات . صمیتواند بکندایجاد باالی کمک به نظامیان و غیر نظامیان و تشدید درگیری ها و نا امنی ها  را منفی 

ر می گردد. اگ مامتجهانی نیز به سود جامعه  است بلکه این کشور توسعۀدر افغانستان نه تنها یک پیش نیاز  برای 

جامعه  رد،افغانستان  را ندا بیجاشدگان به  موثر هایکمک  فراهم سازی یک کشور یا موسسه به تنهایی ظرفیت 

ان پاکستان و ایران که برای چندین دهه فشار بیجا شدگ مانند یهایکشور منابع را به در مجموع میتواند  بین المللی

 جرا های متوسعه  طریقاز میتواند در مجموع  بین المللی ، جامعهترتیبشده اند بسیج نماید. به همین را متحمل 

ی افغانستان را در امر دفع بحران کنون ،درخواست پناهندگی موثر و مدیریت  ،قانونی مهاجرت های اقتصادی موقت

 .ندو چالش های ساختاری کمک ک

 

 ن کنندهتعیی بیجا شده همان عواملثانیاً، شواهد نشان میدهد که عوامل تعیین کننده خطرات فقر میان خانواده های 

 میزانو  ،کند ای را تجربه میبه این که افغانستان فقر گسترده است. با توجه کشوروعادی  فقر میان جمعیت عمومی

هتر خواهد افغانستان ندارد، بو ثابت  فقر و تنگدستی میان خانواده های بیجا شده تفاوت چندانی با جمعیت عمومی

ونه در از روش دوگبا این رویکرد میتوان . صورت گیرد« نیاز ها » تمرکز روی  ، « نفوس ه هایکتل» بجای  بود تا

 باالخص ها، د. این چنین رویکرایجاد مینمایدرا  چند پارچگی اجتماعی  روشزیرا این  ،برابر  نفوس جلوگیری نمود

الی برای مفضای از آنجا که . مایدرا در راستای مدیریت بهتر بیجاشدگان کمک میندولت و جامعه بین المللی 

ئونیت مصیک سیستم سراسری  توسعۀاجتماعی بسیار اندک است، ادغام برنامه ها میتواند به  مصارف

 کمک کند تا خانواده ها قادر به مقابله با خطر و کاهش علل بیجا شدگی گردند. اجتماعی

 

ی نسل های برا بشری گذاری روی سرمایه بر سرمایه بیجاشدن پیامدهای ناگوارتن دامنه هرگونه ، محدود ساخثالثاً

 یین کنندۀتعتنها عامل اصلی  بشرید که میزان پایین سرمایه ن. شواهد نشان می دهآینده در عطف توجه قرار گیرد

ه مکاتب رفتن بکودکان شان را از  تکان های منفی درخانواده هایی هم هستند که احتماال اینکه و  بودهخطر فقر 

هد، پیامد های منفی را کاهش د می تواند همچو فراگیر مصئونیت اجتماعی. در حالی که یک سیستم دارندباز می

 باالی جمعیت های چالش های اداری در ارتباط با اسناد برگشت به کشور و اسناد تعلیمی از خارج کشور،اما 

ن بیجاشدگی دبر آن، با توجه به شایع شبر جای می گذارد. افزون  رامنفی ات نا متناسب متحرک و بیجاشده، تاثیر 

رنامه ها این بداده شود.  اولویت ی فنیرشد مهارت هاو  مسلکیبرنامه های سواد باید به در افغانستان، 

فراهم  یجا شدگانبامکانات بیشتر اقتصادی را برای  داشته و  را  که قابلیت انتقال بیشتر باشند برنامه هاییمیتواند 

 . سازند
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جستجوی امنیت، وظایف، و خدمات بهتر، به مراکز شهری  به منظور شواهد نشان می دهد که مهاجرین نهایتا،

مداخله سریع مقامات محلی است تا ظرفیت تهیه  مستلزمشهری شدن  گرایش میزان بلندافغانستان رو می آورند. 

ساحات  ان دربیجا شدگادغام  که دانند. مقام های مرکز و والیات باید ببیشتر سازند را سرپناه و دسترسی به خدمات

 یباشدم دقیقبرنامه ریزی  این ادغام مستلزمناپذیر است. شهری و نیمه شهری، در میان مدت یا دراز مدت، اجتناب 

ناسب روی زیربناهای این برنامه ریزی باید سرمایه گذاری های م. ساحات شهری کاسته شود در تا از تراکم

 .را فراهم نمایدحد اقل زندگی سطح و  به خدماتا دستیابی مواصالتی را در برگیرد ت

 

 

 بع:من
 

کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگان و  مشترک بانک جهانی برگرفته از گزارش محتویات این بخش

(UNHCR)   تحت نامFragility and population movement in Afghanistan  که  تهیه شده

 به نشر رسیده است 2016در ماه اکتوبر سال 

http://documents.worldbank.org/curated/en/315481475557449283/Fragility-and-population-movement-in-Afghanistan
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 افغانستان در جهانی بانک گروه برنامه: 1 ضمیمه

 

هدایت  2014-2012 مالی هایسال برای( Interim Strategy Note) «سند راهبردی موقت »  تحت افغانستان در جهانی بانک گروه برنامه  .1

. راگیرف اشتغال و رشد( ج) عادالنه؛و خدمات ارائه( ب) نهادها؛ ظرفیت و مشروعیت ایجاد( الف:  )است متمرکز موضوع سه بر که میگردد

 Country Partnership) «کشور  مشارکت چارچوب» که به نام  – بعدی برای بانک جهانی در افغانستان ژییاسترات سازیآماده پروسه

Framework ) کشور سیستماتیک شناسایی» گزارش  و است، شده اندازیراه -یاد میگردد » (Systematic Country Diagnostic )که 

  .است گردیده تهیه ندمیک کمک مذکور چارچوب بهفرصت ها و چالش های انکشافی افغانستان را تشخیص داده و 

 امریکایی دالر میلیارد 3.6 مجموع در (International Development Association) انکشافی المللیبین سازمان بدینسو، 2002 سال از     . 2

 شافیانک پروژه هفت و سی. است کرده تعهد افغانستان برای( فیصد 14) بازپرداخت دارای اعتبارات و( فیصد 86) بالعوض های کمکرا بحیث 

 افغانستان بازسازی صندوق این، بر عالوه. است شده تعهد 2016 سپتمبرماه  قرار از بودجه تعاون عملیه چهار و اضطراری زیبازسا و

(Afghanistan Reconstruction Trust Fund)  را دالر ملیارد 4.2 و دریافت نموده، کننده تمویل 34 از دالر ملیارد 9.2 مجموع در 

 هایبرنامه ،2016 ماه سپتمبراز قرار . است کرده تعهد دولت گذاریسرمایه هایبرنامهبرای ملیارد دالر را  4.45عادی دولت و  مصارف برای

 .بود دالر میلیارد 3.1 ارزش دارای افغانستان بازسازی صندوق فعال هایبرنامه و ،بود دالر ملیارد 1.27 ارزش دارای IDA فعال

 تمویل چندین از کشور یک به مربوط حمایوی صندوق بزرگترین که - دارد برعهده را افغانستان ازیبازس صندوق مدیریت همچنین بانک این .3

. میپردازد افغانستان از یمال حمایت به سالهسه مالی تأمین استراتیژی یک اساس بر افغانستان بازسازی صندوق. است جهانی بانک گروپ در کننده

همه ساله به دولت افغانستان  را بالعوض مالی وجوه دالر میلیارد 1 به نزدیک مجموع در افغانستان سازیباز صندوق و انکشافی المللیبین سازمان

 بازسازی گذاری سرمایه صندوق از دالر میلیون 900 تا 800 حدود و انکشافی المللیبین سازمان از دالر میلیون 150 حدود) میکنند پرداخت

 بستر یک و بوده ودجهب برای شفاف و بینیپیش قابل تمویلی وجوه آوری فراهم برای کلیدی ابزار یک افغانستان بازسازی صندوق(. افغانستان

 .است پالیسی اقتصادی مورد در گانکنند تمویل و دولت بین هاگفتگو برای خوب

ملیون دالر امریکایی، و  250 مالی وجوهرا با « های هندوکش زمینی سلسله کوهپروژه اتصال  » جهانی بانک مدیره هیأت ،2016 مالی سال در .4

 صندوق. کرد منظور امریکایی دالر میلیون 21.5 مبلغ به  تجارت تسهیل و گمرکی اصالحات پروژه دومین برای برای را افزایش وجوه مالی

 6 لو،نغ آبی برقبند  بازسازی پروژه برای امریکایی دالر میلیون 83 جمله از ،است کرده تأیید هم را دیگر جدید پروژه شش افغانستان بازسازی

ملیون دالر  4.95، عالی تحصیالت انکشاف برنامه برای امریکایی دالر میلیون 50 ،شرکت برشنا های تخنیکی بهکمک برای امریکایی دالر میلیون

یون دالر برای پروژه کمکهای مل 5(، و E-Governanceملیون دالر برای پروژه حکومتداری الکترونیکی ) 5برای پروژه بهبود مدیریت اراضی، 

 عامه، مالی مدیریت دوم پروژه برای امریکایی دالر میلیون 41 :از عبارتند موجود هایپروژه برای مالی افزایش وجوه. تخنیکی به وزارت مالیه

ملیون دالر برای پروژه باغداری  90، ملیون دالر برای پروژه احیا و توسعه آبیاری 70، مزرعه در آب مدیریت پروژه برای امریکایی دالر میلیون 45

» از طریق  امریکایی دالر میلیون 593 مبلغ)تا ختم ماه جون(،  2016در سال مالی . ملیون دالر برای پروژه سوم همبستگی ملی 57و مالداری، و 

 .است شده پرداخت صندوق بازسازی افغانستان« دریچه هزینه عادی 

 حمایت در دهیقرضهغیر هایفعالیت این. داردساز ی پالیسیهاگفتگو بر زیاد تأکید و ادامه داده دقیق یتحلیلمطالعات  به همچنان جهانی بانک .5

 پیشبرد و استراتیژیک هایگزینه مورد در دولت به رسانیاطالع در مهم نقش یک و میگیرد صورت جهانی بانک های پروژه و هابرنامه سایر از

 مطالعه برنامه» افغانستان  بازسازی صندوق عامل کمیته گذشته، مالی سال در. است کرده ایفا آن المللیبین شرکای و افغانستان دولت میان گفتگو

 فرصت خوبی رنامهب این. بود گیریتصمیم و  سازیپالیسی زمینه در دولت اصالحات کار دستور از حمایت آن هدف که کرد تأیید را « تحلیل و

. میکند فراهم بار آوردن دانشبه و هاتحلیل معرفی برای محلی تحقیقاتی مؤسسات و هاپوهنتون دولت، با همکاری قانهخال هایراه معرفی برای را



    گزارش اقتصادی افغانستان   

 

32 

ر  1395عقرب  وب ت اک  بانک جهانی 2016/ 

 گیعوامل شکنند و اقتصادی رشد هایچالش به نسبت آگاهی افزایش منظور به تحلیلی کارهای تحت این برنامه، به یک سلسله ،جهانی بانک

برگزار گردید،  2016تحلیل ها و مطالعات در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان، که در ماه اکتوبر  این اولیه جنتای. است پرداخته افغانستان

 .ارائه شد

 این به 2008 مالی سال از افغانستان در (International Finance Corporation) المللیبین مالی شرکت هایمجموع سرمایه گذاری .6

 شرکت کارهای مجموع حاضر، حال در .است رسیده دالر میلیون 135 به دالر میلیون 58 حدود از – است یافته دیاداز برابر دو از بیش طرف

 سکتور رد گذاری سرمایه یک ،(روشن) مخابراتی شبکه در گذاری سرمایه یک شامل و بوده امریکایی دالر میلیون 54 حدود المللیبین مالی

 شرکت هایگذاری سرمایه(. افغانستان المللیبین بانک کوچک، و هایقرضه بانک اولین) است مالی هایبازار در عملیات دو و ،(TPS) هوتل

 داشته مخابرات و کوچک مالی تأمین سکتورهای در مخصوصاً( انکشاف و مالی منابع به دسترسی نظر از) کنندهمتحول تأثیر المللیبین مالی

 هایرکتش ظرفیت انکشاف مالی، منابع به دسترسی هایزمینه در گذاری سرمایه هایبرنامه از یتحما به IFC دهیمشوره خدمات برنامه. است

بر   IFCدهی در حال حاضر، تمرکز خدمات مشوره. پردازدمی گذاری سرمایه فضای و کاروبار زراعتی،/باغبانی ،(SMEs) اوسط و کوچک

 Doing Businessهای کاروبار )جواز ساختمانی و دیگر ساحات که شاخص گذاری از طریق اصالحات در جوازدهی،بهبود فضای سرمایه

Indicatorsباشد. بخشند می( را بهبود میIFC  را آغاز نمود که هدف آن توسعه بخشیدن « برنامه روشنایی افغانستان » همچنان بخش مقدماتی

جات تازه و خشک عرضه میوه IFCمنابع برق آفتابی میباشد. برعالوه،  هزار خانواده به 180بیرون از شبکه، و فراهم نمودن دسترسی بازار برق 

ت ررا، از طریق بهبود بخشیدن سازگاری با معیارهای بازارهای بین المللی و شامل ساختن دهاقین در زنجیره ارزش شرکتهای ممتاز در عرصه تجا

 به محلی ازیگرانب با تعامل و گذاری سرمایه جدید هایفرصت یجستجو به المللیبین مالی شرکتمحصوالت زراعتی، افزایش بخشیده است. 

 تجارت ،دیصنایع تولی کوچک، هایقرضه و مالی امور ها،زیربنا زمینه در مخصوصاً افغانستان، خصوصی سکتور انکشاف از حمایت منظور

 .داد خواهد ادامه خدمات و زراعتی محصوالت

 در دالر میلیون 154 ناخالص سرمایه دارای( Multilateral Investment Guarantee Agency) چندجانبه گذاریسرمایه تضمین سازمان .7

 شکننده کشورهای برنامه»  2013 سال در این سازمان. باشد، میاست زراعتی فرآوری صنایع و مخابراتی هایپروژه از حمایت درکه  ،افغانستان

 را پروژه سه حاضر حال در MIGA. میکند تقویت را افغانستان در سازمان این گذاری هسرمای که کرد اندازیراه را«  جنگ از دیدهآسیب و

. میگیرد صورت( MTN مخابراتی اپراتور از حمایت) مخابرات بخش در IFC با مشترک طوربه آنها از یکی که میکند، حمایت افغانستان در

 .میشود کشمیره محصوالت و لبنی محصوالت تولید هایپروژه شامل MIGA مختص دیگر عملیات دو
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 2016: فهرست اصالحات دولت در سال 2 ضمیمه

 

جلسه مقامات  »نقل گردیده است. این سند توسط حکومت وحدت ملی برای ارائه در « جلوه هایی از پیشرفت ها » زیر، بدون هیچ تعدیل، از سند متن 
 با معلومات تازه بروزگذاری گردیده است.  2016بود تهیه شده بود، و متعاقباً در ماه سپتمبر در کابل برگزار گردیده  2015ر سپتمب 5به تاریخ که « ارشد

 

 حکومت وحدت ملی

 هافتهایی از پیشرجلوه

 2016سپتمبر 

 

 مقدمه : 

درکابل  2016ماه سپتمبرسال  5را به جلسه مقامات ارشد که به تاریخ  «ها هایی از پیشرفتجلوه» حکومت وحدت ملی نخستین  سند 

معرفی نسل  ، مبارزه با فساد وصالحات و بهبود فراهم سازی خدمات، حکومت به تطبیق اد، تقدیم نمود. ازآن زمان تاکنونبرگزارگردی

 جدید اداره حکومتی درپاسخ به نیاز های انکشافی ملت افغانستان، پرداخته است. 
 

 دست آورد های برجسته حکومت در سال گذشته قرارذیل اند: 

 ثبات سیاسی و پیشرفت در همکاری های منطقوی 

 13ر ترکمستان به تاریخ : کارتعمیراتی این پروژه د هند ) تاپی (  -پاکستان   –افغانستان  –گاز طبیعی ترکمنستان لوله خط  .1

تاپی فرصتی را برای عملیاتی شده و فعال گردد. پروژه  2019آغاز گردید و انتظار می رود که این خط لوله درسال  2015دسمبر سال 

همکاری منطقوی با مقیاس بی سابقه مهیا ساخته و اقتصاد های این چهار کشور را با هم مرتبط می سازد. هدف اعمار این خط لوله 

کیلومتری میان کشور های ترکمنستان، افغانستان،  1800میلیاد متر مکعب گاز طبیعی به طور ساالنه درمسیر  33صادرنمودن و انتقال  

 اکستان و هند است. پ

امضا کردند. این پروژه یک دهلیز حمل ونقل و  بازرگانی را  2016می سال  24را به تاریخ  بندر چابهارافغانستان، هند و ایران توافقنامه  .2

 . از طریق افغانستان اعمار می کند که می تواند زمان و هزینه تجارت و داد و ستد  با آسیای مرکزی و اروپا را نصف نماید

 13به تاریخ  KV-500، برق را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد. تفاهمنامه سه جانبه پروژه انتقال برق  500TAPپروژه  .3

در اسالم آباد  2016ماه اپریل  12در شهر ماری ترکمستان امضا گردید،  و سه طرف نخستین جلسه شان را  به تاریخ  2015دسمبر سال 

بانک انکشاف آسیایی سکرتریت این پروژه را تاسیس خواهد کرد و مساعدت های فنی به شمول سنجش پروژه، مطالعه برگزارکردند. 

 عملی بودن، طراحی فنی و دیگر آمادگی ها و تدارکات پروژه را، فراهم خواهد نمود. 

نیروی  CASA-1000تکمیل گردد. پروژه  2018افتتاح گردید و توقع می رود که تا پایان سال  2016در ماه می   CASA-1000پروژه  .4

 کیلومتر( انتقال می دهد.  750کیلومتر( و از تاجکستان به افغانستان و پاکستان )  477برق را میان جمهوری قیرغیزستان و تاجکستان ) 
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اگست  25اریخ کشور به تبرای نخستین بار درتاریخ روابط میان چین و افغانستان ، یک خط راه آهن برای انتقال کاالی تجارتی میان  .5

 84حرکت کرد و  2016اگست  25، افتتاح گردید. یک قطار ازمنطقه نان تونگ در شرق ایالت جیانگ سوی چین به تاریخ  2015سال 

ان تاو قزاقستروز را در بر می گیرد و این مسیر ازکوتل اال 15کانتینر کاالی تجارتی را به افغانستان انتقال داد. سفر قطار در این مسیر معموال 

چین برای بهبود  "جاده   -کمربند "و ازبکستان گذشته و به بندر حیرتان در شمال افغانستان می انجامد. قرار است که درچارچوب برنامه 

غانستان به فراه های مواصالتی حمل و انتقاالت کاال ها در آسیا، هرماه دوقطاراز چین به افغانستان سفر نماید. این قطارها اقالم صادراتی ا

 شمول مرمر، زعفران و میوه های خشک را به چین منتقل می کنند. 

 مبارزه با فساد اداری ، حکومت داری ،حاکمیت قانون و حقوق بشر 

 20افتتاح گردیده و عمال به کارش آغاز کرده است. این مرکز بیشتر از  2016مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ماه جون  .1

 به شمول برخی قضایایی را که مقامات عالی رتبه حکومت در آن ها دست دارند، تحت بررسی دارد. قضیه 

در شاروالی کابل افتتاح گردیده است. این امرپروسیجرهای ادارای را ساده ساخته، خدمات  یک مرکز واحد صدور جواز های ساختمانی .2

 دهد.  را معیاری نموده و کارآیی در ارائه خدمات را افزایش می

میلیاد افغانی  15امریکایی( را منظور نموده است. بیشتر از  دالر ملیارد 2.3)میلیارد افغانی  155قرارداد به ارزش  1250کمیته ملی تدارکات  .3

ز شرکت ا 70شرکت درفهرست سیاه قرارگرفته که  71ها، صرفه جویی  شده است.  دادامریکایی ( با منظوری این قرار  دالر ملیون 224) 

 150شرکت دیگر تحت پروسه لغو جواز قراردارند. بیشتر از  25آنها بخاطر نقض قوانین نافذه  به اداره لوی سارنوالی معرفی گردیده اند. 

ضمانت نامه های مناقصه/مزایده و ضمانت نامه های اجرایی کسب شده و به حساب عایدات دولت افزود گردیده میلیون افغانی در قالب 

 است. 

قانون اساسی جمهوری اسالمی  154درصد مقامات حکومتی به شمول رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، مطابق ماده  94.7وع، درمجم .4

افغانستان، دارایی های شان را اعالم و ثبت  کرده اند. حکومت میخواهد که دامنه اعالم و ثبت دارایی ها مقامات ارشد مالیاتی ،گمرکی 

 و عواید را نیز پوشش بدهد. 

 رسیدگی نموده است.  "معلمان خیالی "وزارت معارف کشور از طریق سیستم رد یابی ثبت و حاضری معلمان، به مشکل  .5

شورای عالی حکومت داری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، یکی از دو شورایی که درراس آنها رئیس جمهور غنی قرار دارد،  .6

 جلسه نمود.  ماه جوالی تدویر 28برای نخستین بار در

 دراداره لوی سارنوالی، سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ایجاد گردیده و یک سارنوال زن درراس آن قرار دارد.  .7

کشور  13کشور از  4شاخص آزادی مطبوعات در جهان افغانستان باالتر ازکشورهای همسایه رتبه بندی کرده و آن را درمیان بهترین  .8

 ر داده است. جنوب و مرکز آسیا قرا

  رشد اندمبارزه با فساد اداری درحال  تدابیراصالحات حقوقی و 

مقام شهرکابل به اتهام  100قاضی تبدیل شده اند. پاسپورت های بیشتر از  600بیشتر از  سکتورعدلی و قضایی درحال احیا شدن است. .1

 حال آماده شدن هستند. فساداداری مصادره شده و درهمین حال تحقیقات درمورد فساد درشاروالی در
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وزارت امور داخله یک سیستم تنظیم معلومات منابع بشری کمپیوتری را معرفی کرده است که با استفاده از کارت های هویت بایو متریک  .2

 می باشد.  "خیالی "و بانکداری الکترونیکی قادر به تشخیص و دستگیری کارمندان 

 پس گرفته است.  2016هکتار( زمین غصب شده را در سال  6000)  هزار جریب 30اداره مستقل اراضی افغانستان  .3

 و بانکداری تجارتی  عامهمالی  امور تمامیتو  ،احیای پایداری مالی

ق نامه پس را منظور کرد. این تواف« تسهیالت اعتباری » سه ساله  برنامۀماه جوالی، هیئت اجرائیوی صندوق بین المللی پول،  20به تاریخ  .1

ات صالحاعتباری ا برنامه تسهیالتتکمیل گردید.  2016به طور موفقانه در ماه اپریل سال ایشان نه ماهه  موقتییان آمد که برنامه ازآن به م

 اقتصادی را پوشش می دهد.  تصدی های دولتی و آمار درمدیریت مالی، بانکداری،

( جمع آوری نموده است، 2017-2016ر نخستین ربع سال مالی جاری )دالرامریکایی ( را  د ملیارد 1.2ملیارد افغانی )  81.70وزارت مالیه  .2

دالرامریکایی( فراتر رفته است. این رقم افزایش  ملیون 79میلیارد )  5.30درصد یا  7المللی  که از هدف تعیین شده توسط صندوق بین

 ال گذشته نشان می دهد. درصد را نسبت به همین ربع در س 48دالرامریکایی ( یا ملیون  398میلیاردی ) 28.68

سیستم جدید پرداخت الکترونیکی به وسیله ریاست گمرکات و دافغانستان بانک معرفی گردید که به بازرگانان اجازه می دهد که  .3

محصوالت گمرکی شان را به شکل الکترونیکی پرداخت نمایند. سیستم پرداخت الکترونیکی جمع آوری محصوالت گمرکی را اتومات 

 وج کاال از گمرکات را تسریع بخشیده و یک روش بسیار خوب برای مدیریت گمرکات مدرن و عصری، پنداشته می شود. ساخته، خر

 درصد گمرکات کشور، فعال شده است.  98( در حال حاضر در  ASYCUDAمودل سیستم الکترونیکی داده های گمرکی )  .4

یستم دیتابیس مدیریت مالیاتی کمپیوتری است که توسط ریاست ( یک س SIGTASسیستم مدیریت مالیاتی معیاری و یک پارچه )  .5

عمومی عواید معرفی شده و برای ثبت و راجسترمالیات دهندگان، اتومات سازی پروسه، ساده سازی پروسه جمع آوری مالیات، معیاری 

داده های  و دقیق، امنیت و یکپارچگی سازی پروسیجر ها، محاسبه دقیق مالیات، تجزیه وتحلیل داده های عایداتی، گزارش دهی به موقع

عایداتی ،مورد استفاده قرار می گیرد. با تطبیق کامل آن، فساد در پروسه پرداخت مالیات به شکل قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت 

گ، دهندگان بزرو این امر شفافیت در پروسه جمع آوری مالیات را به وجود خواهد آورد. این سیستم درحال حاضر در ریاست مالیه 

 ریاست مالیه دهندگان متوسط و ریاست مالیه دهندگان کوچک در کابل تطبیق می گردد. 

بدهی ها و دیون سوخته بانک ها ایجاد ریاست جمهوری، یک کمیته برای جمع آوری  1394/ 2/  26مورخ  334مطابق فرمان شماره  .6

د ه اش، یک طرزالعمل را برای جمع آوری دیون سوخته، توسعه و ایجاد کرگردیده است. این کمیته باریاست وزیرمالیه، درنخستین جلس

. پس از منظوری این طرز العمل، دوسیه هر قرضدار و مدیون دافغانستان بانک و پشتنی تجارتی بانک مرور گردید و تصمیمات  برای 

میلیون دالراز دیون سوخته بانک ملی  1.92انک و مبلغ میلیون دالر ازدیون سوخته پشتنی ب 1.35دریافت این دیون، اتخاذ گردیدند. مبلغ 

 افغانستان، جمع آوری گردیده است. 

 

 اصالحات برنامه ریزی و مدیریت انکشاف

یک مقیاس رده بندی معیاری برای قراردادی های شامل بودجه و خارج بودجه توافق کرده اند تا و حکومت باالی  تمویل کنندگان .1

 فراهم گردد. تطبیق این مقیاس جریان دارد.  فرصت های مساوی برای همه
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پوره   USAIDحکومت همه معیارهای  عملکرد برای کسب حمایت مبتنی بر بودجه از جانب صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و  .2

 بانک جهانی پاداش دریایافت نموده است.  "مشوقبرنامه  "کرده و برای عملکرد خوب از 

.  

 تکمیل گردید.  2016د نقشه راه اصالحات امور مالی دولت در ماه اگست نخستین دور مرورعملکر .3

 اجتماعی و تامین حقوق توسعه  اتباع  فراگیری

یکی از راه هایی که حکومت افغانستان تعهد خودش به توانمند سازی زنان را نشان می دهد، انتصاب مقامات شایسته وواجد شرایط اناث  .1

نون نسبت به هرزمان دیگر در تاریخ افغانستان، زنان بیشتری در پست های دولتی گماشته شده  اند. سه به بست های کلیدی می باشد. اک

وزیرزن، نه معین وزیرزن، یک والی زن، یک معاون لوی سارنوالی زن، نخستین معاون رئیس شورای عالی صلح زن دو عضو شورای 

صلح بخشی از تیم مذاکره کنندگان را تشکیل می دهند. برعالوه، سه  صلح زن درکشور منصوب شده اند. زنان همچنان درگفتگو های

 بانو به کشور های اندونیزیا ،ناروی و سویس به عنوان سفیر موظف شده اند. 

یک تفاهمنامه برای آغاز برنامه آسان خدمت که مرکز فراهم سازی خدمات عامه به شکل سریع، آسان و شفاف می باشد، با جمهوری  .2

نوع خدمت به شمول صدورتذکره ، نکاح  21امضا گردیده است. مرکز کابل تاسیس گردیده و به زودی برای مردم دسترسی  آذربایجان،

 خط، الیسنس رانندگی، جواز سیر موتر و غیره را فراهم خواهد کرد. 

میلیون روز کاری  2.6ی توزیع شد و میلیون دالرامریکای 70به شکل موفقانه تکمیل گردید، بیشتر از  برای صلح کارنخست مرحله برنامه  .3

 برای افراد  درمناطق فقیر نشین، ایجاد گردید. 

توسط جاللمتآب رئیس جمهور افتتاح گردید. درمرحله آزمایشی  21015نومبر  17پروگرام وجه انکشافی نقدی حفظ ومراقبت به تاریخ  .4

درصد  90میلیون روز کاری شده است .  4گردیده و باعث ایجاد محل توزیع  3800میلیون دالر امریکایی در  31) دسمبر الی جوالی ( 

 1364میلیون دالری ایتالیا در  10کاراصلی این پروژه تکمیل شده است. برنامه همبستگی ملی در حال تطبیق این پروگرام با تمویل مالی 

محل با  6297میلیون دالری امریکا/بریتانیا در 42از میلیون روزکاری و همچنان تطبیق این پروگرام با تمویل مالی بیشتر 1.3محل و ایجاد 

شش میلیون روزکاری، می باشد. این پروگرام در حفظ ومراقبت زیربناهای ساحوی و قریه جات به شمول سرکت و کانال ها و کاریز 

 های آبیاری، کمک می نماید. 

ر، ی خانه های غیر پالنی شهری در پنج شهربزرگ کشوبرا سازی اسناد ملکیتیک برنامه سراسری پیمایش ) سروی (، ثبت و فراهم  .5

خانه دروالیت های هرات، جالل آباد، کندهار، مزار شریف، بامیان و کابل، نقشه شده و برای صدور قباله  6000آغاز گردید. بیشتر از 

 درحال ثبت و راجستر هستند. 

ی زارعان کوچک، اعمار می نماید؛ اعمار شش بند آن به بند کوچک و متوسط آبیاری را برای افزایش تولیدات زراعت 22حکومت  .6

 داوطلبی گذاشته شده است. 

 هزار دالری دولت، ایجاد گردید.  750با سهم اولیه   صندوق وجهی فرهنگی و برنامۀ ملی فرهنگ و صنایع خالق .7

 ضه فراهم گردیده است.  هزار دهقان به طور قر 31میلیون دالر از طریق  صندوق وجهی انکشاف زراعت، به  61تقریبا  .8

 هزار هکتار زمین زراعتی، گردیده است.  489کیلومترتاسیسات زیربنایی آبیاری منجر به افزایش منابع آبی برای بیشتر از  1953بازسازی  .9
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ملی معلومات خط مبنایی جدید را دررابطه با تعلیم وتربیه، صحت مادروکودک، باروری،  سروی صحت و دموگرافینخستین  .10

 یناسیون، ماالریا و ایدز، فراهم نمود. واکس

میلیون بالغ  9.4مجموع شاگردان صنوف اول الی چهاردهم اکنون به  .جدیدا شامل مکاتب گردیده اند 1394هزار شاگرد درسال  970 .11

اد مجموعی مکتب نیز در همین  دوران تاسیس گردیده اند. تعد 195درصد آن را شاگردان اناث تشکیل می دهد.  39.3می گردد که 

 1394معلم مشغول به فعالیت می باشند.درسال  203535مکتب بالغ می شود. به تعداد  16800مکاتب در افغانستان درحال حاضر به تقریبا 

 میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع گردیده است.  22به تعداد 

ه سبت به سال گذشته این رقم سه میلیون افزایش داشتمیلیون نفر خدمات صحی فراهم گردیده است که ن 58برای  1394درجریان سال  .12

میلیون خدمت زایمان را فراهم نموده اند که افزایش  7میلیون مورد خدمت قبل از تولد و  1.2است. کارمندان صحی همچنان برای زنان 

 قابل مالحظه ای را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. 

 سکتور خصوصی رشد

 2013میلیون دالرامریکایی شده که از سال  570به سازمان تجارت جهانی پیوسته است، صادرات بالغ بر  2015رسال از زمانیکه افغانستان د .1

 میلیون دالر افزایش را نشان می دهد.   150تاکنون 

 42این بند  .توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی نخست وزیر هند افتتاح گردید 2016بند سلما در ماه جون  .2

هزار خانواده را آبیاری کرده و نیروی  50هزار هکتار زمین زراعتی متعلق به  80خانواده روستایی تولید کرده و  40000میگاوات برق برای 

 برق را به شهر هرات فراهم می نماید. 

ن ته شده است. شش کارخانه باالی این زمیمیلیون دالر امریکایی به گروپ کمپنی های الکوزی فروخ 35هکتارزمین به ارزش  28تقریبا  .3

نفر به شکل مستقیم در این کارخانه ها به کار مشغول خواهند بود. این برنامه هزاران شغل غیرمستقیم را نیز  1700ها اعمار خواهد شد و 

 ایجاد خواهد کرد. 

 خصوصی به وسیله کابینه منظور گردیده است. -قانون مشارکت های  عمومی .4

کمیته دولتی به منظور رسیدگی  11سکتور خصوصی به وسیله اتاق های تجارت و صنایع افغانستان شناسایی گردیده و  اولویت های .5

 وتعقیب این اولویت های ایجاد گردیده اند. 

 افزایش یافته است.  2015میلیارد دالر امریکایی درسال  170میلیارد دالر امریکایی به  51سرمایه گذاری خارجی از  .6

 افغانستان قانون جدید بانکداری را نافذ ساخته و نظارت برسکتور بانکداری را تقویت نموده است. حکومت  .7

میلیون دالرامریکایی میوه، خشکبار و کشمیره صادر نموده   79.5تاجران مرد و زن افغان به بازارهای منطقوی و جهانی راه یافته وبه ارزش  .8

 اند. 

 میلیون دالری گردیده است.  325هقانان منجر به فروش اضافی دسترسی شرکت ها وتولید کنندگان و د .9

 بند کجکی تکمیل گردیده است.  2نصب توربین  .10

 اداره و مراقبت از فابریکه برق حرارتی تره خیل به سکتور خصوصی واگذار گردیده است.  .11

زیربنایی تولید  سکتور خصوصی در تاسیسات قرارداد اعمار فابریکه برق آفتابی کندهار صادر گردیده که نخستین سرمایه گذاری کالن .12

 نیروی برق می باشد. 
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میلیون افغانی از بودجه دولت بازسازی گردید و درماه اپریل به فعالیت آغاز نمود. این  75فابریکه تولید سمنت جبل السراج با هزینه  .13

نفر در این کارخانه کارمی  120ید می نماید. حدود تن سمنت را به طور ساالنه، تول 2500ساعت و  24تن سمنت را در ظرف  100فابریکه 

 نفر به طور غیرمستقیم از فرصت کاری ایجاد شده ، بهره می شوند.  5000کنند و 

 950افتتاح گردید. این کارخانه ظرفیت تصفیه  2016کار ساخت، نصب ومنتاژ فابریکه تصفیه گاز شبرغان تکمیل واین فابریکه  درسال  .14

 درروز را دارا می باشد. هزار متر مکعب گاز

منظور کرد که  برای همه سرمایه گذاران بخش مخابرات  2016اگست  28را به تاریخ « پالیسی دسترسی آزاد » شورای عالی اقتصاد  .15

ی کام را لدسترسی به شبکه فایبرنوری را فراهم می سازد یا به آنها اجازه می دهد که خود شان شبکه ایجاد کنند؛ این امر انحصار افغان تی

می شکند. با این کار فرصت های مساوی در انکشاف سکتور مخابرات ایجاد می شود، قیمت انترنت پایین می آید ، سرعت انترنت باال 

 می رود و پیش شرط تبدیل نمودن افغانستان به چارراه ترانزیت داده ها می باشد. 

 94.3میلیارد افغانی که معادل  6.3سال با هزینه  4گردید. این پروژه ظرف  افتتاح 2016سپتمبر  2پروژه رهایشی  خواجه رواش به تاریخ  .16

اپارتمان می باشد. هزینه  2014بالک رهایشی و  78هکتارتطبیق گردیده و شامل  40میلیون دالر است، تکمیل گردید. این پروژه در ساحه 

 ت انکشاف شهری و خانه سازی، تمویل گردیده است.ساخت این پروژه ازطریق برنامه اخذ پول پیشکی از مردم و همکاری وزار
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 منتخب اقتصادی هایشاخص: 1 جدول ضمیمه

  1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 سطح درآمد ملی
      

های تخمین

 اولیه
 بینی هاپیش

 1،651 1،520 1،403 1،300 1،205 1،151 1،133 1لیارد افغانی(/تولید ناخالص داخلی اسمی )م

 22.6 21.3 20.2 19.2 19.6 20 20.5 1(/امریکایی تولید ناخالص داخلی اسمی )ملیارد دالر

 630 612 608 611 620 632 643 (امریکایی )دالر درآمد سرانه

 35.7 34.9 34.2 33.4 32.5 31.6 30.7 )میلیون نفر( نفوس

        (ی)رشد به فیصد حقیقیاقتصاد 

 3.6 3 1.8 1.2 0.8 1.3 3.7 1/حقیقیرشد تولید ناخالص داخلی 

 1.5 3.5 2.5 -0.5 -5.7 -0.1 0 زراعت        

 3.5 3 2.2 2 4.1 2.4 3.1 صنعت        

 4.3 2.9 1.4 1.4 1.6 2.2 5.3 خدمات        

 -6.2 -6 -5.6 -3.8 -1 1.7 6.4 تولید ناخالص داخلی بالقوه( ی)فیصدخالی تولید 

               )فیصد(ترکیب تولید ناخالص داخلی 

 22.5 22.5 22.4 22.3 21.7 23.5 23.9 زراعت  

 23.5 23.5 23.5 23.5 23.3 22.3 21.2 صنعت  

 54 54 54.1 54.2 55 54.2 55 خدمات  

        (ماهه 12 تغییر فیصدی ،% ) هاقیمت

 5 5 5 5.5 -1.5 4.6 7.4 دوره( اوسط) های مواد مصرفیتورم قیمت

 .. .. .. 4.4 -1.3 2.4 7 (جات، اوسط زمانیبه استثنای تیل و غله) اصلیتورم 

 .. .. .. 6.5 0.2 1.4 7.3 )پایان دوره( های مواد مصرفیتورم قیمت

         (بگونۀ دیگر بیان شده باشد اینکه مگر داخلی، ناخالص تولید % ) خارجی سکتور

 1،059 888 769 687 667 783 729 2( / دالر امریکاییکاال )میلیون صادرات 

 9،310 8،566 8،262 7،986 7،867 8،711 9،244 3( / دالر امریکاییواردات کاال )میلیون 

 -36.6 -36.2 -37.5 -38.7 -36.7 -39.6 -41.6 تجارتی بیالنس

 31.2 32.9 35.6 40 38.2 37.9 42.5 انتقاالت جاری خالص

 1.2 2.8 3.6 4.5 5.4 8 7.4 حساب جاری یالنسب

 7،800 7،700 7،600 7،500 6،864 7،360 7،447 (دالر امریکاییناخالص )میلیون  یذخایر ارز

 8.2 8.6 9.2 9.5 9 9.8 7.8 ناخالص )ماه واردات( ذخایر ارزی

 6،1 6،3 6،6 6،6 6،3 6،5 6.7 4خارجی / قرضه

 .. .. .. 67،8 61.4 57.4 55.4 دوره( اوسط، کاییامری )افغانی/دالر نرخ مبادله

 .. .. .. 67 68.1 58.1 56.6 ، پایان دوره(امریکایی )افغانی/دالر نرخ مبادله

 .. .. .. 92.5 98.5 103.4 103.5 5/ی نرخ مبادله حقیق

               (داخلی ناخالص تولید % ) مالی و پولی هایشاخص

 33 34.9 34.4 35.1 35.8 36.3 36.9 (M2پول گسترده )

 19.5 18.4 17.8 17.2 17.5 17.7 17.6 هامجموع سپرده

 .. .. .. .. 71.5 66 68 های دالری )%(سهم سپرده

 6.8 5.8 5 4.2 3.9 3.8 4.2 تجارتیهای به سکتور خصوصی، بانک قرضه

 34.9 31.5 28.1 24.4 22.2 21.6 23.7 به سپرده )%( قرضهنسبت 

 مطابقت دارند. –یعنی از جدی الی قوس )مطابق تقویم میالدی(  –سال ها به سال مالی افغانستان   :هایادداشت

ارقام محاسبات ملی که از جانب اداره مرکزی احصائیه برای سالهای هجری شمسی به نشر رسیده اند برای  .است تریاک افزوده ارزش حذف با ملی محاسبات ارقام/ 1

 گردیده اند. تقویم میالدی تخمین
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 .تخمینی قاچاق یاغیررسمی  تجارت شامل/ 3  .کشور در غیرساکن افراد به کاال فروش استثنای به/ 2

  .روسیه فدراسیون قرضه به استثنای ؛شامل تعهد به معافیت قرضه است با آنکه اگر تحقق هم نیافته باشد/ 4

کشور بزرگ شریک تجارتی افغانستان محاسبه گردیده: پاکستان،  9است. بر اساس بستۀ موزون اسعار  / کاهش در شاخص به معنی کاهش در ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی5

 2015دوم  ایران، هندوستان، حوزۀ یورو، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و چین. وزن دالر امریکایی وزن متباقی سهم تجارتی است. ربع اساس: ربع

 .بانک کارکنان هایبینیپیش و ،پول المللیبین صندوق هایتخمین جهانی، انکشاف هایشاخص کزی،مر کبان احصائیه، مرکزی اداره: منابع

 
 

 
 

 

 منتخب مالی هایشاخص: 2 جدول ضمیمه

  1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 باشد بگونۀ دیگر بیان شده اینکه مگر ،ملیارد افغانی برحسب
 هایتخمین

 اولیه
 بینی هاپیش

 201.5 181 161.6 140.7 122.4 100.1 109.4 عواید داخلی

 90.1 85.2 80.2 69.4 59.5 51.8 52.4 یعواید مالیات

 43.5 40 36.8 32.5 30.4 26 28.3 گمرکی عواید

 67.8 55.9 44.6 38.7 32.4 22.3 28.7 عواید غیرمالیاتی

 309.2 284.4 264.1 233.2 181.1 180.7 163 های مالی بالعوضکمک

 184.3 173.0 160.1 148.9 123.7 119.1 105.2 های اختیاریکمک

 124.9 111.4 104 84.3 57.4 61.6 57.8 های غیراختیاریکمک

 511.2 465.9 426.2 375.2 318.8 301 278.3 خارجمجموع م

 353.2 324.7 295.9 268.9 235.9 228.3 198 عادیمصارف 

 231.3 211.4 190.6 170.8 143.6 137.4 119.8 امنیتی

 121.9 113.3 105.3 98.1 92.3 91 78.3 ملکی

 67.4 63.3 59.4 55.8 54.5 52.7 47.9 و دستمزد معاشات

 24.7 22.8 20.6 18.7 17.3 16.3 18 عملیات و حفظ و مراقبت

 3.3 3 3 2.6 2.3 1.9 1.7 ییمصارف سرمایه

 25.7 23.4 21.5 20.2 17 19.2 10.5 اجتماعیحقوق انتقاالت 

 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 0.9 0.5 سودهای پرداخت

 33.1 29.9 26.3 21.3 18 9.9 19 اختیاری مصارف انکشافی

 124.9 111.4 104 85.1 64.9 62.8 61.3 غیراختیاری مصارف انکشافی

 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -7.8 -19.0 -2.4 اختیاری( عادی + انکشافیاختیاری ) بیالنس

 -0.5 -0.5 -0.5 -1.3 -15.3 -20.2 -6.0 لیک بیالنس

 -309.7 -284.9 -264.6 -234.5 -196.4 -200.9 -169.0 ی مالیهاکلی بدون کمک بیالنس

 57 55.7 54.6 52.3 51.9 43.8 55.3 عادینسبت عواید به مصارف 

 بانک کارکنان هایبینیپیش و( AFMIS) مالیه وزارت: منابع

 مطابقت دارند. –)مطابق تقویم میالدی(  جدی الی قوساز یعنی  –انستان سال ها به سال مالی افغ
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 بانک جهانی 2016/ اپریل  1395حمل 

 منتخب مالی هایشاخص: 3 جدول ضمیمه

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 باشد بگونۀ دیگر بیان شده اینکه مگر فیصدی تولید ناخالص داخلی، برحسب
 هایتخمین

 اولیه
 بینی هاپیش

 12.2 11.9 11.5 10.8 10.2 8.7 9.7 عواید داخلی

 5.5 5.6 5.7 5.3 4.9 4.5 4.6 یعواید مالیات

 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 2.5 گمرکی عواید

 4.1 3.7 3.2 3 2.7 1.9 2.5 عواید غیرمالیاتی

 18.7 18.7 18.8 17.9 15 15.7 14.4 های مالی بالعوضکمک

 11.2 11.4 11.4 11.5 10.3 10.3 9.3 های اختیاریکمک

 7.6 7.3 7.4 6.5 4.8 5.4 5.1 های غیراختیاریکمک

 31 30.7 30.4 28.9 26.5 26.2 24.6 خارجمجموع م

 21.4 21.4 21.1 20.7 19.6 19.8 17.5 عادیمصارف 

 14 13.9 13.6 13.1 11.9 11.9 10.6 امنیتی

 7.4 7.5 7.5 7.5 7.7 7.9 6.9 ملکی

 4.1 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 4.2 و دستمزد معاشات

 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 عملیات و حفظ و مراقبت

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 ییمصارف سرمایه

 1.6 1.5 1.5 1.6 1.4 1.7 0.9 اجتماعیحقوق انتقاالت 

 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 سودهای پرداخت

 2 2 1.9 1.6 1.5 0.9 1.7 اختیاری مصارف انکشافی

 7.6 7.3 7.4 6.5 5.4 5.5 5.4 غیراختیاری نکشافیمصارف ا

 0 0 0 0 −0.6 −1.7 −0.2 اختیاری( عادی + انکشافیاختیاری ) بیالنس

 0 0 0 −0.1 −1.3 −1.8 −0.5 کلی بیالنس

 −18.8 −18.7 −18.9 −18 −16.3 −17.5 −14.9 ی مالیهاکلی بدون کمک بیالنس

 57 55.7 54.6 52.3 51.9 43.8 55.3 عادینسبت عواید به مصارف 

 بانک کارکنان هایبینیپیش و( AFMIS) مالیه وزارت: منابع

 مطابقت دارند. –یعنی از جدی الی قوس )مطابق تقویم میالدی(  –سال ها به سال مالی افغانستان 
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