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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

موضوع مشخص اختصاص می تر روی یک یا چندحلیل عمیقبخشی از گزارش به ت ه،ینشر هر در. پردازدیم افغانستاناقتصادی  مدتمیان اندازچشم

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

ها تنها بینیهای کلیدی و پیشاستفاده میگردند. تالش نهایی صورت گرفته است تا تحلیل –یت آنها قناعت بخش باشند در صورتیکه کیف –تقریبی 

 بر آمار و ارقام قابل اطمینان استوار باشند.

 

و  کننده لیتمو یکشورها ری،یگمیتصم امور رأس 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 سکتور ،موسسات بین المللی
 

شده توسط  ات مفید ارائهیاز نظر نویسندگانه شده است. تهی فینص ایلودر و  ککرستینا ویز محمد امان فراهی، ا،یجو عمر محمد توسط گزارش نیا

 طراحی در ریاهلل ناصاحساندیپک مشرا نظریات بسا ارزشمند ارائه نمود، که نویسندگان از وی قلباً سپاسگزار اند. . کننداعضای تیم کشور قدردانی می

و  (نوب آسیاۀ جآمر بخش اقتصادکالن و مدیریت مالی، برای حوز)مانویال فرانسسکو  یکل ییهنمار تحت گزارش نیا .این سند کمک نموده است.

 . است شده آماده( افغانستانرئیس دفتر )  یرچهود شوبهام

 

 و نظریات اتشنهادیپ خاطربه . مؤلفیندادن آمار و ارقام، سپاسگزار انداز همکاری کارکنان دولت افغانستان، برای در دسترس قرار  نیهمچن سندگانینو

 .کنندیم سپاس هاراظ و تشکر پول یالمللنیب صندوق کارمندان از یافتیدر
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 اجرائیوی ۀخالص

 
 

. تثر ساخونیت معیشت و فعالیت های اقتصادی را متأئبه صورت مداوم مص 1395ناامنی و خشونت در سال  ادامۀ

افزایش یافته است.  یتنش های داخلی و ابهام در اوضاع سیاسی، رقم تلفات ملکی به سطح بی پیشینهاوج به اثر 

 شرکت کاهش در تعداد ثبت استمرارارت همچنان در سطح پائین قرار دارد، که گذاری و تجتمایل به سرمایه

 1394درصد در سال مالی  1.1از  اقتصادیرشد . این امر است نمایانگر شتهسال گذچهار  در های متقاضی جدید

کتور س رشد قویدر نتیجه بیشتر این میزان رشد ، که البته فزایش کسب کردا 1395درصد در سال مالی  2.2به 

 ر این سالد زراعتی از میزان رشد پائینتریت. این در حالیست که تمامی سکتورهای غیراس به میان آمدهزراعت 

منجر به درصد  2.2رشد اقتصادی درصدی داشته باشد،  3در کشوری که جمعیت آن رشد ند. برخوردار بود

 .  گرددمیسرانه  درآمددر  کاهش

افزایش نموده که عامل  1395درصد در سال مالی  4.4به  1394سال مالی  درصد در -1.5ورم پولی از نرخ ت

میباشد. از آنجائیکه  قیمت های مواد غذایی در سطح جهانو هم بهبود  آن کاهش ارزش پول افغانی برجسته

قیمت سبب میگردد تا  مبادلهجهانی و نرخ های واد مصرفی میباشد، بناء تغیر قیمتاکثر م کنندهافغانستان وارد 

 متاثر گردد.   تریاجناس در افغانستان به پیمانه وسیع

طور ب آوری عواید را طی دوسال گذشته، افغانستان توانسته است جمع1393به تعقیب نزول سطح عواید در سال 

و از  افزایش یافت 1395مالی  سالدرصد در  15 طح عواید داخلی تقریباً به اندازه . سببخشدچشمگیری بهبود 

هنوز  داخلی تولید ناخالص داخلی، عواید اما در تناسب با. باشددرصد بیشتر می 5متوقعۀ بودجه به میزان هدف 

 درصد قرار دارد. 10.5 به میزان تری یعنیهم در سطح پائین

از  طور تخمینیب کاهش تقاضای داخلی(، کسر تجارتی در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات )ناشی از

بهبود یافته است. قسمت اعظم  1395درصد در سال   -33.3به  1394تولید ناخالص داخلی در سال درصدِ  -36.6

درصدِ  4حدود  با مازاد کوچکیمیزان حساب جاری  ویل میگردد، وکسر تجارت از طریق کمک های خارجی تم

 . برآورد میگردد 1395تولید ناخالص داخلی در 

مهاجر از پاکستان هزار  800نیز بوده است. بیشتر از  اوضاع بشریلش های افزایش چاشاهد  1395افغانستان در سال 

 در نتیجه تنش های داخلی افزایش یافته است.بیجا شدن ، میزان عین زماندر و ایران به کشور عودت نمودند. 

 ینمایانگر چالش های عمده 1396افغانستان طی سال  گان داخلی درو بیجاشد احتمال دوام عودت مهاجرین

به را ی اساساضطراری و خدمات  قرار دارند تا به گونه فوریمیباشد که فراروی تالش های حکومت افغانستان 

 . فراهم سازدگروههای آسیب پذیر 
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درصد  افزایش نماید. توقع میرود تا رشد  2.6، رشد اقتصادی طور متعادل به 1396در سال مالی  پیشبینی میشود که

ن طی سالیا ( برسد. ولی بستر مناسب برای رشد چشمگیرم 2020) 1399سال  تادرصد  3.6به  به تدریج اقتصادی

 عو تداوم کمکهای مالی بالو  ،در گرو موجودیت امنیت بهتر، ثبات سیاسی، تطبیق موفقانه اصالحات آتی

 میباشد.  

 .برسدناخالص داخلی تولید  درصدِ 10.8 به سطح( م 2017) 1396در سال مالی عواید داخلی که  پیشبینی میشود

مکهای ک، بودجه ساالنه در صورت حصول نیز متناسباً در این سال باال بروداگرچه توقع میرود که مصارف دولتی 

 قبلی، متوازن باقی خواهد بود.  تعهدات و برنامهحسب بالعو  

ی ی و هزینه امنیتدر میان مدت، چالش های بودجوی طور ملموس باقی خواهند بود. نیازمندی به مصارف انکشاف

یژیک الت، تخصیص استراتحد بود. درهمچو نکافی نخواه مالی موجودمنابع  ،رخالفافزایش خواهند یافت، ولی ب

 از منابع در طول این مدت یک امر حیاتی محسوب میگردد.  ترثرمؤ  و استفادۀ

 مالیمنابع ا بدر کشوریکه  را « محرک اقتصادی»  نمودنافغانستان چگونگی فراهم  گزارش اقتصادیبخش ویژۀ  

 در فغانستانا است، مواجه آهستگی و کُندی به اقتصادی رشد حالیکه دراست.  به بحث گرفته روبروستمحدود 

 به – الیم وضعیت بیشتر تضعیف از جلوگیری حال عین در و – اقتصاد بخشیدن تحرک برای خود های تالش

 بیشتر یفتضع از دیگر جانب از و بیاورد بوجود اقتصادی تحرک یکطرف از بتواند تا است، مواجه جدی معضل

 دولتی رفمصا در افزایش هرگونه ظرفیت و بوده محدود شدیداً مالی فضای.  آید عمل به جلوگیری مالی پایداری

 هدف که یردگ دست روی را ابتکاراتی بایست حکومت ملحوظ، این روی. است گشته ناممکن مالیات تقلیل یا و

  .باشد اقتصادی رشد بر مالی مصارف تاثیر دنبر بلند آن

 میگردد امهی داخلی کنندگان تولید توسط که غیرتجاری کاالهای روی را دولت مصارف که هایی پالیسی اول،

ت جذب ظرفی»  بلند بردندوم،  .واردات در افزایش باعث نه شد خواهد داخلی تولیدات رونق باعث نماید، تشویق

الیسی پیگردد تا کیفیت، سرعت تطبیق و ارزش پول سرمایه گذاری عامه افزایش یابد. سوم، سبب مدر دولت « 

رکت های ورود بیشتر شسبب  ندمیگردکه سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی  یهای

ایست ضای مالی بپالیسی ها بمنظور افزایش بخشیدن فچهارم، . در این دو سکتوار خواهند شدکوچک و متوسط 

د باشد، موثرتر از منابع مالی موجواستفاده  همچنان منابع داخلی ومتشکل از یک سلسله اقدامات در راستای انسجام 

.از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فارغ نمودن مقدار بیشتر منابع میگردد تراستفاده موثرکه 
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 الف: انکشافات اخیر اقتصادی

 منظرپس .1

 امنیتی و سیاسی شرایط

 و اقتصادی های پیامد

 را افغانستان اجتماعی

 میسازند متاثر همچنان

همچنان وخیم بود. شورشیان طالب، داعش و دیگر  1395در جریان سال  افغانستان امنیتی به صورت عمومی اوضاع 

جه . در نتیاد بخشیدندازدی متعددگروه های مسلح غیر مسؤول عملیات و حمالت شان را در شهر ها و ولسوالی های 

 فردتن  11400حدود  1395در جریان سال افزایش یافت.  یبی سابقه تلفات ملکی به گونۀ ،امنیتیوخامت اوضاع 

خم برداشتند. با تن آنان ز 8000رسیدند و نزدیک به تن آنان به هالکت  3500ملکی آسیب دیدند که در حدود 

کنندی بیشتر حاصل نموده و به این ترتیب نیاز به فراهم آوری افزایش گراف نا امنی، اوضاع عمومی کشور ش

 خدمات اولیه و فعالیت های انکشافی بیشتر محسوس میشود. 

 اخلید و هزمان با آن افزایش بیجاشدگان ،، پاکستان و ایرانامنیتی، برگشت افغانها از اروپا وخامت رو به اوضاع

اقتصادی ایجاد نموده است. در سال  -در ابعاد مختلف اجتماعی و تراکم شدیدی را ناامنی فشار و جنگ از ناشی

افغان از پاکستان و ایران دوباره به کشور عودت نمودند. همزمان با آن گفته  هزار تن مهاجر  800بیشتر از  ،1395

د، و احتمال افغان هنوز هم در ایران و پاکستان به سر میبرن ملیون مهاجر 3ملیون الی  1.2حدود  تخمیناًمیشود که 

به کشور عودت  1396میرود که در صورت انحتاط  روابط منطقوی هزاران مهاجر افغان دیگر نیز در جریان سال 

افغان در جریان سال گذشته از محل  هزار خانواده  640در بحرانی شدن اوضاع امنیتی حدود  ،نمایند. از جانب دیگر

میباشد. این ارقام با عودت میلیون تن  1.4در حال حاضر بالغ بر  اسکان شان بیجا شدند. جمعیت  بیجاشدگان داخلی

که به این  ،افزایش کسب نماید 1396مهاجرین افغان از کشور های همسایه احتمال دارد در جریان سال  ممکنۀ

 اشد.مورد نیاز به این گروه آسیب پذیر میب اه دولت همانا تنظیم خدمات اولیۀترتیب یکی از چالش های بزرگ فرار

 اصالحاتی آرزومندانۀ هایبرنامه امنیتی، دشوار شرایط وجود با ملی وحدت حکومتباوجود این وضعیت ناهنجار،  

 70 اشتراک با که افغانستان، مورد در بروکسل کنفرانس در ،2016 اکتوبر چهارم تاریخ به. نمود تعقیب را خود

 وسعۀت و صلح جدید چهارچوب»  افغانستان حکومت ،بود گردیده برگزار المللی بین موسسه  30 و جهان کشور

 آینده سال 4 برای دالر ملیارد 3.8 ساالنه بالعو  انکشافی کمک به کنفرانس، درین. نمود ارایه را« افغانستان  ملی

 به تعهد ،گردید برگزار 2016 سال جوالی ماه در که وارسا در ناتو نشست در این، بر عالوه .گرفت صورت تعهد

 .صورت گرفت آینده سال 4 در امنیتی مصارف برایدر هر سال  دالر ملیارد 4.5 ساالنه تپرداخ
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 : تلفات ملکی افزایش یافته است1شکل 

 

 

 (UNHCR) مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان، و کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگان منبع:
 

 ور حقیقی فعالیت های سکت .2

 رشدبازیابی 

د بطی و کن اقتصادی

باقی مانده است، 

تأثیر  ناامنیچون 

ناگوار بر سرمایه 

گذاری خصوصی و 

تقاضای مستهلکین 

 داشته است

 

 

 

 

انتقال  ۀپروس تکمیل و متعاقب آن  1390خروج نیروهای نظامی ائتالف بین المللی در سال ۀآغاز مرحلهمزمان با  

افغانستان به شدت ( ، رشد اقتصادی م 2014) 1393در سال  های دولتی افغانستان مسؤولیت های امنیتی به نیرو

که این درصد بود  9.4 حدود 1391الی  1382ل های در جریان ساساالنه  رشدحداوسط که . چنانچه کاهش یافت

( نرخ رشد م 2016) 1395. در سال مالی اُفت نموددرصد  2.1به میزان  1395الی  1393سالهای  ندر جریا رقم

سکتور زراعت  درشتافزایش یافت، که عامل عمده آن رشد  2درصد 2.2به  1394در سال  1درصد 1.1اقتصادی از 

عف ض ی بین المللی وکاهش کمک ها بدینسو، بیانگر تاثیر 1391سال  کاهش قابل مالحظۀ رشد اقتصادی ازبود. 

امل حالیکه کمک های مالی ش در سیاسی میباشد. و ابهام در اوضاع ناامنی روز افزون در شرایطمتشبثین اعتماد 

افزایش یافته است، بخش کمک  1395ملیارد دالر در سال  3 بیش ازبه  1391ملیارد دالر در سال  2بودجه از حدود 

کمک های بالعو ، بشمول کمک های نظامی و ملکی و  رقم خارج بودجه کاهش داشته است. مجموعهای 

به حدود  1391و 1388ملیارد دالر میان سالهای  12.5خمینی ، از اوسط ت3کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه

 .پائین آمده است 1394در سال امریکایی ملیارد دالر  8.8

                                                           

 2016 لسا اکتوبر برج  افغانستان اقتصادی گزارش در که چنانچه بود، درصد 0.8 میزان به 1394 سال برای رشد اولیه تخمین 1 

 .گردید تصحیح درصد 1.1 میزان به اخیرا مرکزی احصائیه اداره جانب از مذکور تخمین. رسید نشر به نیز

 به کرتذ آن از گزارش این در که داخلی ناخالص تولید به مربوط آمار و ارقام شامل کوکنار تولید از ناشی افزوده ارزش 2 

 احصائیه اداره توسطکه ( 1395 سال برای درصدی 3.6 رقم مثال طور به) رشد رسمی ارقام. باشدنمی شامل اند،آمده  عمل

 شمسی یهجر سال مطابق آن محاسبه و میباشد کوکنار و تریاک تولید افزوده ارزش مشمول تاس شده داده گزارش مرکزی

 دیمیالمالی )که مطابق به سال  سال به شمسی هجری سال از گزارش این در اقتصادی رشد ارقام. است گرفته صورت

 .اند گردیده تبدیل میباشد(

)یعنی « اختیاری » اطالق میگردد که در دسترس دولت بشکل های مالی کمکهای بالعو  شامل بودجه به آن مساعدت 3 

یی( قرار داده میشوند. درحالیکه کمکهای خارج )یعنی کمکهای مخصوص پروژه« غیراختیاری » بمنظور تمویل بودجه( یا 

 گردند.بودجه مستقیماً از جانب تمویل کنندگان بین المللی اجرا شده و در بودجه محسوب نمی

2,769 2,969 3,710 3,565 3,498 
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رشد اقتصادی در 

 1395سال مالی 

بنابر رشد اساساً 

به زراعت  سکتور

 میان آمده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

صنایع دچار انقباض 

 یکهگردید، در حال

سکتور خدمات رشد 

 مثبت داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 تقریبیشاخص های 

رشد در هندۀ دنشان 

سرمایه گذاری 

 باشندنمی خصوصی
 

 

زراعت حدود نیمی از رشد اقتصادی 

 نمودهرا فراهم  1395در سال مالی 

سکتور است. در جریان این سال، 

 نمود، که بهدرصد افزایش  6 زراعت

دی بزرگترین منبع رشد اقتصا اینطور به

عت امبدل گشت. رشد قوی سکتور زر

در گرو رشد چشمگیر محصوالت میوه 

درصد در این سال  30بود که بیش از 

افزایش داشته است. وضعیت آب و 

هوای مناسب و مقدار بارندگی کافی 

در جریان این سال منجر به تولیدات بی

سابقه باغداری گردید. اما تولید غالت 

درصد کاهش  4.8 به 1395در سال 

ت محصوال در این میانکه  ،یافت

 .درصد کاهش داشته است 2.5گندم 

این کاهش در تولید غالت بدلیل 

بود که بر آفات و بیماری ها  بروز

 گذاشت.تأثیر غالت  محصوالت

درصدی فعالیت  2.6بنابر کاهش 

 یدهای ساختمانی در کشور، تول

درصد  0.8سکتور صنایع به اندازه 

. این وضعیت در سکتور نمودکاهش 

برگشت از از نشاندهندۀ ساختمانی 

سالهای قبلی است که حتی میان 

، در حالیکه 1394و  1391سالهای 

ند. صنایع رشد قوی خود را حفظ نموده بودفعالیتهای ساختمانی گرایید، به کندی میها رشد در سایر سکتور

د رشد فیص 2.2، در حالیکه سکتور خدمات به اندازه ندرشد نمود 1395در سال مالی فیصد  1در حدود  تولیدی

 .کمتر است به شدتو خدمات با توجه به میزان رشد قبلی این سکتور ها  میزان رشد برای صنایع تولیدی نمود. این

 9در حدود  (عمده و پرچونتجارت استثنای تشبثات در سکتور به )تعداد تشبثات جدید ثبت شده  1395در سال 

شبثات ارقام ثبت ت امون سرمایه گذاری های خصوصی،باتوجه به نبود ارقام و آمار دقیق پیر. درصد کاهش یافت

گرفته قرار  گذاری مورد استفادهرای پیگیری فعالیت های سرمایه جدید یگانه منبع تقریبی به شمار میرود که ب

سطح ، که همزمان مبین درصد بلند رفت 3،9 نیز تنهاثبت یا جوازدهی وسایط جدید تعداد  ،1395میتواند. در سال 

  لیت های اقتصادی میباشد.فعا پائین

 (1395-1382رشد اقتصادی ) 2: شکل

 )فیصدی(

 

 محاسبات کارکنان بانک جهانیادارۀ مرکزی احصائیه و  منبع:

 (1395-1382رشد اقتصادی ) 3: شکل

 )فیصدی(

 

 اداره مرکزی احصائیه منبع:
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تخاذ ایک سلسله ابتکارات 

کنونی میتواند  شده

دورنمای رشد سرمایه

 گذاری را بهبود بخشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لید تریاک و ساحات تو

تحت زرع کوکنار در 

افزایش کسب  1395سال 

 نمودند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویت رسمی نایل به کسب عض ۀافغانستان به گون 

جوالی سال  29سازمان تجارت جهانی در 

گردید. به این ترتیب با الحاق به این  2016

 ترانزیتدر  ، افغانستان به تسهیلسازمان

و ، حل منازعات تجارتی، الهای تجارتیکا

بازارهای بین المللی نائل میگردد دسترسی به 

مستقیم گذاری سرمایه که میتواند دورنمای

را در کشور بهبود ببخشد. در ماه خارجی 

ایران و هندوستان به امضای ، 1395جوزای 

توافقنامۀ توسعۀ بندر ساحلی چابهار پرداختند. 

شرقی ایران در خلیج  این بندر در ساحۀ جنوب

فارس موقیعت دارد و راه ترانزیتی جدیدی را 

برای افغانستان باز خواهد نمود. این بندر بنابر هزینۀ پائین مواصالتی برای افغانستان، میتواند به یک بندر بسیار مهم 

دورنمای  توانندمی چابهارتجارتی برای افغانستان مبدل شود. درحالیکه ورود به سازمان جهانی تجارت و باز شدن بندر 

سرمایه گذاری افغانستان را بهبود بخشند، اوضاع امنیتی کشور اندازۀ سودبرداری از همچو پروژه های زیربنایی 

 تجارتی را رقم خواهد زد.

افزایش  1395تولید تریاک در سال 

 اب مبارزه دفتر گزارشآخرین یافت. 

نشان  متحد ملل مخدر مواد و جرایم

 تحت زرع کوکنار اراضیدر   همیدهد ک

 برداریبهره در توسعه و فیصد 10

فیصد رشد رونما   30 هکتارفی تریاک 

لکرد خالف عمگردیده است. بر

محصوالت مشروع غالت که در جریان 

ر د تریاک تولید، این سال کاهش داشت

 43همه ساحات کشور بلند رفته و 

تن  3300از  درصد رشد داشته است، که

 1395تن در سال  4800به  1394در سال 

. افزایش در تولید تریاک در تمام رسید

 این .رخ داده استساحات کشور 

انند معمدتاً ناشی از عدم موجودیت امراضی بوده که میتوانست حاصالت تریاک را  افزایش در حاصالت تریاک 

 شدیداً صدمه بزند.سالهای گذشته 

 

 ت تشبثات جدید رو به کاهش استثب 4: شکل

 

 : ادارۀ ثبت مرکزی تشبثاتمنبع

 به استثنای سکتور تجارت پرچون و عمده

 1395تحت کشت کوکنار و تریاک در سال ساحات  : 5شکل 

 افزایش یافته اند

 (محور چپ: متریک تن ؛ رمحور راست: هکتا)

 

 UNODCمنبع: 
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آغاز خروج در پی 

نیروهای نظامی بین 

و  1391المللی در سال 

متعاقباً کاهش در رشد 

اقتصادی، نرخ فقر بلند 

 رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های جغرافیایی وجود تفاوت

 دارد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیکاری در سالهای پسین 

 افزایش یافته است

 

 

 

 

ادی و اوضاع رو به وخامت در نیتیجۀ رشد بطی اقتص

امنیتی متعاقب آغاز مراحل خروج نیرو های نظامی بین 

 39.1به  1392، میزان فقر در سال 1390المللی در سال 

 1390درصد افزایش یافت، در حالیکه این رقم در سال 

میلیون  1.3درصد بود. این مبین آنست که  36به میزان 

ضافه اکشور در طول این زمان به جمیعت تحت فقر  تن

که قادر به رفع نیازمندیهای اولیۀ غذایی و سایر شدند، 

یشتر ب. از آنجائیکه احتیاجات غیرغذایی  شان نیستند

در ساحات روستایی زندگی دارند، شدت فقر  جمعیت

ال س جریان دردر آن ساحات بیشتر محسوس میشود. 

 14در ساحات روستایی  فقر میزان 1392الی  1390های

 اهادر روست افزایش یافت، طوری که میزان فقردرصد 

به درصد افزایش کسب نمود ) 43،6درصد به  38،3از 

ان گسرازیر شدن بیجا شد و عودت مهاجریناز سوی دیگر، فقر در مناطق شهری بنابر  .مراجعه نمائید( 6 شکل

ده است. اوضاع رو به وخامت زندگی در مناطق روستایی عمدتا بنابر از نواحی روستایی به شهر ها تغیر ننمو داخلی

بدتر شدن اوضاع امنیتی و کاهش کمک های خارجی توأم با خروج نیروهای نظامی بین المللی رونما گردیده است. 

ات مه، تقاضا برای کار در سکتورهای غیرزراعتی تقلیل یافت، چنانکه اکثر فرصت های کاری در سکتور خددر نتیج

 که در جریان دورۀ قبل از انتقال امنیتی به میان آمده بودند از بین رفتند.

بطور چشمگیری افزایش یافته، اما از جهات دیگر،  1392و  1390فقر در مناطق جنوب غربی کشور بین سال های 

فغانستان مایز  امشخصات فقر این مناطق تغیری نه یافته است. تفاوت های جغرافیایی رفاه، از ویژه گی های مت

پذیر در مقابل فقر آسیبمحسوب می گردد. مناطق عقب ماندۀ شرق، شمال شرق و مناطق غرب و مرکزی شدیداً 

مناطق عقب تفاوت عمده میان مناطق رخ نداده است، و ، بطور عموم کدام 1392و  1390بین سال های  باشند. درمی

ر . استثنای قابل مالحظه در مورد تغیر مشخصات فقر در مانده اندهمچنان فقیمانده نسبت به سایر نقاط افغانستان 

درصد افزایش یافته است. مناطق  56درصد به  28مناطق جنوب غربی وجود دارد، منطقه ای که میزان فقر در آن از 

ز ا یکی در سالهای اخیر زگان در آن شامل می باشندریمروز، هلمند، کندهار، زابل و اجنوب غرب که والیات  ن

مصارف بلند بین المللی هم در بخش ملکی و هم در بخش عملیات نظامی در اینجا صورت بوده و  پر تنشمناطق 

هزینۀ کمکه ک استاز مناطق بیشتر افزایش یافته که فقر در آنعده  نیست. از همین رو، قابل تعجب گرفته است

 .داشته است دورۀ انتقال امنیتیکاهش بیشتری را در جریان بین المللی  های

 نشان دهنده  (1395خانوارها )سروی وضعیت زندگی افغانستان یافته های نتایج میان مدت از تازه ترین سروی  

 22.6، نرخ بیکاری حدود 1392در سال نرخ بیکاری در جریان دو سال گذشته میباشد. در درصدی  1افزایش 

ارش گردیده گزبرابر بلندتر از نرخ بیکاری مردان  مکه در آن نرخ بیکاری زنان دونی ه بود،درصد تخمین گردید

نرخ بیکاری میان افراد فاقد مهارت های مود نیاز بازار کار و کارگران بیسواد، بسیار شدیدتر می باشد،  ،به ویژه. بود

 3. با میزان متوسط چنانچه که از لحاظ تاریخی آنان در معر  خطر بزرگ مواجه شدن با فقر همواره قرار دارند

  : افزایش در میزان فقر در ساحات روستایی 6شکل

 )میزان فقر، به فیصدی جمعیت(

 

و  1390سروی وضعیت زندگی افغانستان؛ سروی های منبع: 
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انتظار می رود که تاثیر 

بازگشت کنندگان باالی 

تقاضای داخلی اندک 

 باشد

 

 

 
 

 یبه بازار کار، میزان رشد اقتصادی بسیار بلند هزار تن هر سال 400تخمیناً رشد ساالنه جمعیت و با ورود  درصدی

 هم شود. به نیروی کار در حال گسترش فرا بد و فرصت های کاریابی با کیفیتسرانه بهبود یا درآمدنیاز است تا 

و  ،، با افزایش سریع تعداد بیجا شدگان داخلی روبرو استهای داخلی اثر تشدید تنشدر ضر، افغانستان در حال حا

وه جود یک سلسله تاثیرات مثبت بالقباوموج جدیدی از مهاجرین اغلب به گونه ناخواسته برگشت می نمایند. 

اخلی در کوتاه را بر میزان تقاضای دتحریک کنندۀ قابل توجه  تأثیراقتصادی، انتظار نمی رود که بازگشت مهاجرین 

عاشه و به فعالیتهایی مصروف اند که تنها به اگان در مناطق روستایی ته باشد. بسیاری از بازگشت کنندداش مدت

و ساکنان مناطق شهری و نیمه شهری اغلب افراد کم درآمد هستند، که وابسته به  امرار معاش خود رسیده میتوانند

تان، هر افغانس درمواد غذایی  مقدار وارداتی بلندر درکمک ها و خدمات دولتی می باشند. عالوه بر این، با توجه به 

اثیر . بنابراین، انتظار می رود که تروبرو گرددواردات متقابل ازدیاد  بانوع ازدیاد در مصرف خانوار، قسماً می تواند 

   بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی اندک باشد. آنخالص 

 های جهانی افزایش یافته اندمواد مصرفی با بهبود در قیمت قیمت های  7:شکل

 )فیصدی تغیر دوازده ماهه(

 

 

 : اداره مرکزی احصائیه، و بانک جهانیمنبع

  
افزایش قیم مواد مصرفی در 

 1395سال 

 

 

 

 

افزایش قیمت ها به 

احتمال زیاد به علت 

کاهش  دیرتر تأثیرات

 ارزش پول بوده است

 

نرخ افزایش یافت.  یبطور قابل مالحظه 1395مواد مصرفی در سال  ، قیم1394قیمت ها در جریان سال پس از افت  

قیمت افزایش افزایش یافت.  1395 درصد در 4.4به  1394( در اوسطِ دورهدرصد ) -1.5تورم قیم مواد مصرفی از 

از  1395و 1394میان  سالیان  غذایی. قیم مواد گردیدندتورمی  دو باعث فشارهای مواد غذایی و غیر غذایی هر 

عنی در ی ،غذایی کمتر بودهیکه افزایش در قیمت های مواد غیردرصد افزایش پیدا کرد، درحال 5.7درصد به  -1.9

 درصد افزایش کسب نمود. 3.2درصد به  -1.2عین دوره زمانی از 

 ارزش پول کاهش در. به میان آمده است کاهش نرخ مبادله دیرتربه گمان اغلب در نتیجۀ تأثیرات افزایش قیمت ها 

ماه  ( آغاز گردید، طوریکه ارزش پول افغانی در مقابل دالر امریکایی از آغاز2014)اواسط  1393در اوایل سال 

بخش . از آنجائیکه درصد پائین آمد 20در حدود  (2017الی مارچ  2015جنوری ) 1395الی حوت  1394جدی

 درصد تولید ناخالص 40به ارزش  باشند، چنانکه واردات کاالهااقالم وارداتی می نکاال های مصرفی افغانستا زیاد

جا میگذارد. بر –اما با کمی تأخیر  –ت های داخلی بر قیم یبالغ میگردد، نوسانات در نرخ مبادله تاثیر قابل مالحظه
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انی نفت و مواد غذایی در سال یمت های جهاثیر کاهش ارزش افغانی باالی قیمت های داخلی در اوایل با کاهش قت

 7)شکل  نددوباره بهبود یافتچون قیمت های جهانی نفت و مواد غذایی  1395در نیمۀ اول  امانثی گردید. خ 1394

فزایش ا 1395 جوزایدرصد در  4.9به  1395 برج قوسدرصد در  0.2و از  هبلند رفت نیزهای داخلی را ببینید(، قیمت

کاهش ، هم قیم مواد غذایی در سطح جهانی و هم تورم داخلی 1395ۀ دوم سال مالی یافت. باوجود این، در نیم

 تنزیل یافت.  1395دلو فیصد در ماه  4.1به  1395سرطان فیصد در ماه  5.9تورم از نرخ  ء. بناندیافت

  سکتورخارجی. 3

ر د تجارتی کاالبیالنس 

بهبود حاصل  1395سال 

 نمود

میلیون دالر  614به  درصد افزایش یافت، که مجموع ارزش آن 10به میزان  1395صادرات رسمی در سال مالی  

شکیل را ت صادرات افغانستانصادرات میوه های تازه و خشک که حدود یک سوم حصه بالغ گردید. امریکایی 

ه ب در دو سال اخیر منجرباغداری در عملکرد بهبود . صعود صادرات رسمی داشته است در  نقش بارزد، نمیده

اصالت حجاری به وضعیت  وابسته بهمیوه تازه گشته است. در حالیکه صادرات جات میوه تمحصوال افزایش در

شک خ وابسته است، چونسال گذشته  ت، اما صادرات میوه خشک به طور معمول به محصوالباشدمیباغداری 

درصد کاهش  13،5به اندازه  1395، واردات در سال مالی به زمان نیاز دارد. از جانب دیگرجات میوهکردن 

آغاز گردیده  1392از سال  که کاهش در وارداتروند میلیارد دالر امریکایی رسید.  6.6یافت، که ارزش آن به 

 باال رفتن قیمت و هزینۀباعث خود بالنوبه این که  باشدمیداخلی و کاهش ارزش پول  یتقاضا بنابر تضعیف

که کسر ، طورینمودهبه شمول تجارت غیر رسمی( بهبود ه، بیالنس تجارت )میگردد. در نتیجکاالهای وارداتی 

 کاهش یافت. 1395فیصد درسال  33.3به  1394لید ناخالص داخلی در سال فیصد تو 36.6بیالنس از 
 

 افزایش یافت 2016صادرات در سال  8: شکل

 )ملیون دالر امریکایی(

  

 مرکزی احصائیه: اداره منبع
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 است رونما گردیدهساختار تجارتی افغانستان، از لحاظ شرکای تجاری، در سال های پسین تنوع بیشتر در : 1 کادر 

 

ی سالهای متمادی، طدر دهۀ قبل، ساختار تجارتی افغانستان فقط در اطراف چند کشور محدود متمرکز بود. بزرگترین شریک تجارتی افغانستان 

فیصد( تجارت افغانستان را، بشمول صادرات و واردات، به خود اختصاص داده بود. از نقطه نظر محصوالت  56.5یعنی پاکستان، بیشتر از نصف )

محصوالت  اصادراتی نیز، ساختار تجارتی افغانستان متمرکز بوده، طوریکه اقالم صادراتی آن تنها مشمول چند محصول میباشد که آن هم ی

 زراعتی یا محصوالت صنعتی مربوط زراعت )مانند قالین( میباشد. 

ساختار تجارتی متمرکز، چه از لحاظ محصوالت و چه از لحاظ شرکای تجارتی، 

ا در معر  آسیب پذیری بیشتر  ناشی از تکان های تجارت خارجی قرار کشور ر

میدهد. مطالعات آماری نشان می دهند که کشورهای دارای ساختار تجارتی 

متمرکز و کمتر متنوع از نوسانات مزید رشد اقتصادی رنج برده، و در درازمدت با 

 اشند .خطر رشد بطی اقتصادی و سطح بلند نابرابری و فقر مواجه میب

اش در مقایسه با دهۀ در حال حاضر، ساختار تجارتی افغانستان با شرکای تجارتی

 56.5گذشته کمتر متمرکز می باشد. میزان داد و ستد تجاری افغانستان با پاکستان از 

کاهش یافته است. در عین حال، ایران  1394فیصد در  38.9به  1387فیصد در سال 

فیصد( مبدل گشته است، و کشور  14.5ی واردات کشور )حاال به بزرگترین بازار برا

فیصد( می 31.3هندوستان حاال بزرگترین بازار مقصود برای صادرات افغانستان )

ندال چنانکه با شاخص هرف –باشد. سطح تمرکز با شرکای تجارتی در افغانستان 

(Herfindahl)  برای  1394و  1387بین سال های   –اندازه گیری شده است

 .مراجعه نمائید( 9شکل کاهش یافته است )به  -هردو  –ادرات و واردات ص

ست. این ا ازدیاد در تعداد راه های ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه و ایران، مسیر انتقال اموال را به/ از افغانستان بیشتر متنوع ساخته

سازد. چنانکه مسدود شدن دروازۀ تورخم در یرونی بیشتر استوار و انعطاف پذیر میهای بعملکرد به احتمال زیاد اقتصاد کشور را در مقابل تکان

 های داخلی داشت.در مقایسه با وقایع مشابه در گذشته کمتر تأثیری بر قیمت 2017ماه فبروری 

 1394الی  1387ده شرکای تجارتی برتر افغانستان،  :10شکل 

 )سهم فیصدی(

  

ساختار تجارت از لحاظ شرکای تمرکز :  9شکل

 (Herfindahlتجاری؛ شاخص هرفندال )

 

 : محاسبات کارکنان بانک جهانیمنبع
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 (UN COMTRADE( بر اساس ارقام ملل متحد )WITSبانک جهانی ): منبع
 

  
 

 1395نرخ مبادله در سال 

نوسان داشته، و افغانی 

بشکل اوسط ارزش خود 

 را از دست داد
 

 

 

 

 

 

در سال ذخایر ارزی 

 افزایش یافت 1395

 

  

گر چه ارقام ت. افیصد کاهش یاف 10.5وسط بطور ا 1395 مالی در سالدر مقابل دالر امریکایی ارزش پول افغانی 

بادله پول افغانی در حالت نشان می دهد. در جریان سال، نرخ مرا  – فیصد 1.2 یعنی –کاهش کمتری  آخر سال

نوسان بوده: در نیمۀ اول سال ارزش خویش را از دست داد، اما دوباره در نیمه دوم همین سال ارزش خویش را 

سرمایه خالص کاهش در جریان  پیامدِتوان را می 1395ل در سابطور اوسط به دست آورد. کاهش ارزش افغانی 

متر ک ه تقاضایبکه  –ها برای حفظ پس اندازهای شان به پول دالر امریکاییبیشتر خانوارو تمایل  ،به داخل کشور

ب به ترتی 1395حوت تعبیر کرد. پول افغانی در مقابل دالر امریکایی و یورو در ماه  –می انجامد  پول افغانی برای

 بادله می شد. افغانی م 71.9و  68.4

فیصد افزایش  8.5حدود  1395در سال  ارزی، ذخایر 1394در بسیاری از ماه های  یبعد از کاهش ذخایر ارز

میلیارد ثبت شده بود.  6.7حدود 1394میلیارد دالر امریکایی رسید، که این مقدار در ماه قوس  7.3یافت و به 

برای تحت  ارزیذخایر ناخالص  فعلی اً ارتباط به کاهش در واردات دارد. سطح، اغلبارزی ازدیاد در ذخایر

 کند. کفایت میواردات  ماهِ 11حدود  پوشش قرار دادنِ
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 : نرخ مبادله افغانی و ارزش ذخایر ارزی9 شکل 

 

 

  : د افغانستان بانکمنبع

 مالی تحوالت. 4

در جمع آوری عواید 

یافت، افزایش  1395سال 

که نسبت به ارقام سال 

فیصد  15حدود 1394

 افزایش را  نشان میدهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معرفی اقدامات جدید 

 1394مالیاتی در سال 

وهمچنان بهبود در 

 در ازدیادمالیات  مدیریت

 عواید کمک نموده است
 

از طریق  4میلیارد افغانی 141.2ت. مجموعاً در عرصه جمع آوری عواید کارکرد چشمگیری داش 1395حکومت در سال  

 1393فیصدی در مقایسه با سال گذشته است. در مقایسه با سال  15.3عواید جمع آوری گردید، که نشان دهندۀ افزایش 

در فیصد رشد داشته است.  41حدود  1395عواید در سال  ،فیصد کاهش یافته بود 9که جمع آوری عواید در این سال 

ی، که . عواید مالیاتهردو سهم داشته اندعواید غیرمالیاتی هم ( و عواید گمرکیعواید مالیاتی )بغیر از ید، هم ازدیاد عوا

عواید غیرمالیاتی،  فیصد افزایش داشت. 17حدود  1395تقریباً کمتر از نصف تمامی عواید را تشکیل می دهد، در سال 

در  عوال گمرکیفیصد افزایش داشته است. با اینحال،  25که کمتر از سوم حصۀ مجموع عواید را تشکیل می دهد، 

 عواید، میزان رشد بدینسو 1390. از سال ، چون واردات پائین آمده اندفیصد افزایش نموده است 3طول سال فقط 

فیصد افزایش کسب کرده است.  2فقط  1395و  1390؛ که بین سال های بوده استمنابع عایداتی  کمتر از سایرگمرکی 

کاهش  1395فیصد در سال  22به  1390فیصد در سال  31از  داخلی عواید ، سهم عواید گمرکی در مجموعنتیجهدر 

 داشته است.

را می توان مرتبط به روی دست گرفتن اقدامات جدید پالیسی مالیاتی  1395بهبود در جمع آوری عواید مالیاتی در سال 

اجرا گذاشته ، شماری از اقدامات جدید مالیاتی به 1394بع دوم سال دانست. در ر معرفی گردید 1394در پایان سال  که

فیصدی بر  10فیصد؛ )ب( معرفی مالیه  4فیصد به  2بلند بردن نرخ مالیه بر معامالت انتفاعی از  ، که شامل:شدند

( افزایش تعرفه افغانی در هر لیتر؛ و )د 2افغانی در هر لیتر به  1های مخابراتی؛ )ج( افزایش محصول تیل از تماس

 1395ناشی از این اقدامات در سال . ارزش مجموعی عواید جمع آوری شده پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان

جراآت ااز  این ازدیاد عواید  میتواند نتیجه تحقق اصالحات در  یمیلیارد افغانی گردید. با اینحال، یک بخش 17بالغ بر 

 قلمداد شود.  ی در کشورمالیات و بهبود تمکین مالیات

                                                           

میلیارد افغانی منتقل شده از د افغانستان بانک )بانک مرکزی( به خزانه دولت از بابت نفع به دست آمده از دارایی  10قام مبلغ در این ار 4 

میلیارد افغانی که از دو تصدی دولتی تحت وزارت شهرسازی و مسکن  2های ارزی در نتیجه کاهش ارزش پولی افغانی، و مبلغ مجموعی 

 گردند. ی و آبیاری به وزارت مالیه انتقال داده شده اند شامل نمیو وزارت زراعت، مالدار
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 بانک جهانی 1396جوزای 

 آوری عواید در دوسال اخیر پیاپی افزایش یافت: جمع10 شکل 

 )ملیارد افغانی(

 

 

  : وزارت مالیهمنبع
تولید  در تناسب با

ناخالص داخلی، عملکرد 

جمع آوری عواید کمتر 

 برجسته است

عامه بنابر بلند مصارف 

ی ملکمصارف عادی  رفتن

ش افزایو مصارف انکشافی 

 یافت

 

 

 

 

 

میزان اجرای بودجۀ 

 ستاانکشافی بهبود نیافته 

 

 

 
 10.1میزان فیصد تولید ناخالص داخلی بود، که از  10.5معادل  1395مجموع عواید مالیاتی جمع آوری شده در سال 

 1390سال درصد تولید ناخالص داخلی که در  11.6با در مقایسه اما هنوز هم بلندتر می باشد.  اندکی 1394در سال فیصد 

 . بدست آمده بود پائینتر است

لیارد دالر م 5.1ملیارد افغانی ) 343فزایش کسب کرده است، که به ا 7.5به ارزش اسمی  1395در سال مالی مصارف عامه 

تحصیلی به مامورین خدمات  حقوق فوق العادۀبنابر معرفی درصد  7.5حدود ملکی  عاشاتهزینۀ م 5امریکایی( می رسید.

در سال  میلیارد افغانی 17 ازدرصدی داشت، طوریکه  13ملکی رشد  حفظ و مراقبتعامه افزایش داشت. میزان مصارف 

، که فیصد افزایش یافت 30حدود  اجتماعیبلند رفت. باالخره، مصارف انتقاالت  1395در  میلیارد افغانی 19.5به  1394

. در عین زمان دولت در سال باشددلیل عمدۀ آن بلند رفتن مصارف پرداخت اعانه به خانواده های شهدا و معلولین می

 چونفیصد بلند رفت،  60. مصارف انکشافی اختیاری حدود ازدیاد بخشیدبودجه انکشافی اختیاری خویش را  1395مالی 

( به حکومت اجازۀ تمویل شماری «اختیاری » عواید داخلی و کمک های بالعو   لی اختیار )یعنیمادر منابع  دازدیا

زیادی از برنامه های انکشافی اختیاری را داده است. از طرف دیگر، مصارف امنیتی که بیشتر از نصف بودیجه مصارف 

لید ناخالص داخلی، تو تناسب با، در ین همااقی مانده است. با ب 1394با سال عادی را تشکیل می دهد، در سطح مشابه 

یافته  تقلیل 1395فیصد در سال  25.6به  1394درصد در سال  26.4پائین آمده است، یعنی از کمی  سقف مصارف عامه

 است.

فیصد  76به  1394فیصد در سال مالی  73از  بگونۀ ناچیزبودجه )بشمول بودجه عادی و انکشافی( و اجرای تطبیق میزان 

فیصد به  80افزایش یافت. این هم اساساً بنابر بهبود در تطبیق بودجه عادی رونما گردیده است، که از  1396ال مالی در س

م در تطبیق بودجه انکشافی، به گونه متوالی برای سال دو میزانفیصد بین این دو سال افزایش نموده است. با اینحال،  90

وایح زمان گیر تدارکات ، ظرفیت پائین در والیات و بطور عمومی وخامت فیصد راکد مانده است. مقررات و ل 54حدود 

 وضعیت امنیتی از جمله دالیل اصلی میزان پائین تطبیق بودجه انکشافی می باشد.

                                                           

ملیارد افغانی را که جهت تقویت سرمایه د افغانستان بانک بخاطر معضله کابل بانک از جانب وزارت  10.2این رقم مبلغ   5 

 گردد.مالیه تأدیه گردیده است شامل نمی
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 بانک جهانی 1396جوزای 

 گردی بار یک نقدی ذخایر

 1393سال  از قبل سطح به

 است رسیده

 سطح ،(م 2014) 1393 الیم بحران جریان در

 هایدَین یافت، کاهش شدت به عواید

 هعام مصارف و رفتند، بلند شدهناپرداخته

 دولت حاال آن، از پس سال دو. شدند کاسته

 حتی – متوازن بودجۀ یک به که است توانسته

 نقدی ذخایر و یابد دست – مازاد اندکی با

 این هب دستیابی. ببخشد ازدیاد دوباره را خود

 و عواید آوریجمع در بهبود نتیجه موفقیت

 شامل بالعو  های کمک منظم پرداخت

 لیالمل بین کنندگان کمک جانب از بودجه

 افزایش درصد 16 با هاکمک این که میباشد،

 الیم سال در امریکایی دالر میلیارد 3.6 مبلغ به

 – اختیاری بودجه قسمتِ در. رسید 1395

 ولتد – اختیاری کشافیان بودجه و عادی بودجه یعنی

 0.9 یا) افغانی میلیارد11.8 مبلغ به کوچکی مازاد به

 نائل 1395 مالی سال در( داخلی ناخالص تولید فیصد

 بودجۀ کسر 1393 مالی سال در درحالیکه گردید،

 تولید از فیصد -1.7 یا) افغانی میلیارد 19 حدود

 سبب 2014 سال مالی بحران. داشت( داخلی ناخالص

 بیالنس از آن طی که گردید، نقدی ذخایر تخلیه

 میلیارد 8.7 اختتامیه بیالنس به افغانی میلیارد 21 افتتاحیه

 ربهت مدیریت. یافت کاهش 2014 سال جریان در افغانی

  تیاریخ مالی منابع به بیشتر دسترسی و عامه مصارف

 سال دو در( اختیاری بالعو  های کمک و عواید)

 1395 مالی سال پایان تا ساخت توانمند را دولت اخیر

 .دبرسان افغانی میلیارد 21 سطح به دوباره را نقدی ذخایر

 

 1395و  1394مالی سالهای  مخارج مقایسوی در: 1جدول

 نی(ا)ارقام به ملیارد افغ

خارجم مالی 1394  مالی 1395   

 248.9  235.9 مصارف عادی

 145.5  143.6 نظامی      

 103.4  92.3 ملکی      

 58.6 54.5 مزد و معاشات             

 19.5 17.3 حفظ و مراقبت             

 2.3 2.3 مصارف سرمایوی             

 22.2 17.0 و انتقاالت اجتماعی تقاعد             

 29.0  18.0 مصارف انکشافی اختیاری

 288.1  253.9 عادی + مصارف انکشافی اختیاری مصارف

 64.9  64.9 مصارف انکشافی غیراختیاری

 342.8  318.8 خارجمجموع م

  منبع: وزارت مالیه

 متوازن بود 1395بیالنس بودجه در سال مالی : 11شکل 

 )ملیارد افغانی(

 

 وزارت مالیه منبع:

 تحوالت سکتور پولی و بانکداری. 5

 تقاضا به پول افزایش یافته

است که ممکن ناشی از 

 افزایش سطح قیم باشد

 1395الی ماه قوس   ،ت بانکهای تجارتی میشوددوران و امانادر یرندۀ پول گبر(، که درM2) پول گستردهمیزان رشد  

درحالیکه این رقم در زمان مشابه در ، نمودافزایش ماه گذشته(  12)در مقایسه با فیصد  9.7( به اندازۀ 2016)دسامبر 

. یافت افزایش دوره این در فیصد 10.3 به فیصد 4.1 از نیز گردش/ دوران در پول رشد .درصد بود 3.1سال گذشته 

 بانکهای های سپرده ،1395 قوس ماه در. است افتاده اتفاق تورمی فشارهای افزایش اثر در احتماالً پول به تقاضا شافزای
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 بانک جهانی 1396جوزای 

 

 بیشتر گذشته سال درصدی 3.4 رشد به نسبت رشد این باوجودیکه. نمود رشد فیصد 10.3 ساالنۀ نرخ به تجارتی

 .میباشد پائینتر اربسی 1392میزان رشد در سالهای قبل از  به نسبت بازهم است،

عملکرد بانکهای تجارتی 

 بوده استهمسان ن

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

) دسامبر  1395( الی قوس 2015)دسامبر  1394قوس ماه های تجارتی به سکتور خصوصی از آغاز های بانک قرضه

خصوصی دلیل که قرضه به سکتور . باشدمی ملیارد افغانی 46در عین سطح کماکان باقی ماند، که حدود ( 2016

ها برای های خصوصی باشد ویا هم تمایل کمتر بانکگذاریافزایش نیافته است ممکن نشاندهندۀ کاهش در سرمایه

ناشی اما این افزایش ، مثبت در قرضه دهی را نشان میدادرشد  1395در حالیکه آمار نیمه نخست سال مالی قرضه دهی. 

با توجه به  .میسازد بلندتر را تجارتی بانکهای های دارایی ارزش امر اینزیرا نرخ مبادله میباشد، در کاهش  از تاثیر

ها و پردهسهم س –نموده است « دالریزه » که اقتصاد کشور را  –در افغانستان  میزان بلند معامالت به دالر امریکایی

اند. برعالوه، کیفیت درصد گزارش شده  63و  68د، طوریکه میزان آن بالتریتیب دالری قابل مالحظه میباشهای قرضه

فصد در  12.1از نموده است. نسبت قرضه های صعب الحصول بهبود حاصل  1396دارایی های بانکها در سال مالی 

بود. سکتور  های تضمینیدارایی استمالکآن  دلیلکاهش یافت، که  1395قوس در فیصد  10.8به  1394قوس 

دیده ن سود حاصل گره بییشترین نفع ناشی از درآمدهای بدوپرمنفعت باقی مانده است، ک 1396بانکداری در سال 

 است.

 رشد شاخص های پولی و سپرده ها بانکی :12 شکل 

 )فیصدی تغییر دوازده ماهه(

 

 

   : د افغانستان بانکمنبع
سکتور مالی افغانستان 

کمتر توسعه یافته است، 

چنانکه سطح وساطت 

 یار پائین استمالی بس
 

بانک های تجارتی بخش عمدۀ سکتور مالی کشور را تشکیل میدهند، حاالنکه سایر خدمات مالی کمتر توسعه یافته  

فیصد تولید ناخالص داخلی  23اند و سهم بسیار کوچک در وساطت مالی دارند. درحالیکه دارایی های سکتور بانکی 

ضه هائیکه توسط بانکها به سکتور خصوصی وساطت شده است تنها د، ارزش قرتشکیل میدا 1396را الی ماه قوس 

فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد. سکتور بانکی فوق العاده سیال باقی مانده و تناسب دارایی های سیال  بانکها  3.4

ی ها شمالی میباشد. دولت تال وساطت ناچیز نشان دهندۀ فیصد در جریان دوسال قبل بوده است، که  70بیشتر از 

به  تدابیر احتیاطی بمنظور بررسی صحت سکتور بانکداری بهبود نظارت مالی بانکها و اتخاذ زیادی را جهت توسعه و

 خرج داده است.
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 بانک جهانی 1396جوزای 

 مدتمیان اندازچشم و دورنما. ب

 

بینی میشود که رشد پیش

اقتصادی در سال مالی 

 درصد برسد 2.6به  1396

 

 

 

 

کسب عضویت سازمان 

و پروژه  هانیتجارت ج

های زیربنایی، دورنما را 

گذاری برای سرمایه

خصوصی و فعالیت های 

تجارتی به طور قابل 

بهبود می  یمالحظه

 بخشند. 

 

رشد  که میرود توقع

 مدت میان دراقتصادی 

 افزایش تدریجی بطور

 نماید

 

 

در سال  بودجه متوازن

 متوقع است 1396مالی 

 

 

 

 

 

 

مدت، پیامدهای در میان

 و مقدارلی وابسته به ما

. در خواهد رسیددرصد  2.6 افزایش ناچیز خواهد داشت و به( م 2017) 1396ر سال مالی شد اقتصادی در 

شد، اما باز هم بطور قابل به بعد می با 2014حالیکه این خود نشان دهندۀ افزایش مالیم در رُشد اقتصادی از سال 

 ضعیف . تقاضای داخلیباشددرصد بود می 9.6که  1391و  1382سال های  اوسط میانپاینتر از رُشد  ایمالحظه

ده است تا از ، سبب گردیثباتی سیاسی رو به افزایشمایه گذاری، از اثر خشونت ها و بی سر ناچیز برای و تمایل

 1396 لیما که در سالتظار می رود شد اقتصادی در پاینترین سطح آن قرار داشته باشد. انبه بعد ر 1393سال 

به  سکتور زراعت شدر، در حالیکه میزان فیصد بوده 2.4و  2.5صنایع و خدمات به ترتیب سکتور های  رُشد

 .باشدفیصد  1.5 اندازۀ

دیل ترانزیت راه ببه عنوان )بهار در ایران توسط افغانستان، افتتاح بندر چا کسب عضویت سازمان جهانی تجارت 

می توانند از پروژه های ملی و منطقوی  ، و شماری دیگرهای مواصالتی هندوکشز پروژۀ راه، آغانۀ کمتر(با هزی

د. عالوه بر نخشببهبود ب ایبطور قابل مالحظهرا برای سرمایه گذاری خصوصی و فعالیت های تجارتی دورنما 

ساحات مبارزه با فساد اداری، در افغانستان  آن، روی دست گرفتن شماری از اصالحات مهم توسط حکومت 

 د،نکمک کناقتصاد ر درازمدت برای اعادۀ اعتماد در توانند دمیآوری عواید و انکشاف سکتور خصوصی جمع 

 و یامنیت مشکالت زمانیکه تا حال، هر بهدر حالیکه پیامد های کوتاه مدت این اصالحات اندک خواهد بود. 

 .خواهند داشت اقتصادی رشدتأثیر اندکی بر  این اصالحات نگردند، حل سیاسی نامعلومی

رشد . یابد افزایش( م 2020) 1399 سال الی فیصد 3.6 الی تدریجی بطور رشد اقتصادیمیزان  که میرودانتظار 

 اداری، موفق اصالحات تپیشرف سیاسی، ثبات به دستیابی امنیتی، اوضاع در بهبود بلندتر در سالهای آینده وابسته به

 و کار نیروی برای تقاضا پائین سطح سبب به فقر نرخ که میرود توقع. ی خارجی میباشدها کمک سطح بلند و

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

 .داشته باشند ی فقرزداییمثبتی را برا ت های پائین مواد غذایی پیامدهایقیم و زراعت سکتور بهتر عملکرد اینکه

، بینی میگردندپیش ولید ناخالص داخلیرصد تد10.8( به اندازه م 2017) 1396ل مالی عواید داخلی در سا

رشد اسمی در عواید  درصد 12در حالیکه این به معنی حدود  .درصد میرسید 10.5درحالیکه در سال گذشته به 

یار کمتر می باشد. همچنان توقع می رود تا بس 1395و  1394 هایسال این مقدار رشد از میزان، باشدداخلی می

درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی  27به  مصارف عامه مجموعید. قرار است که ننیز بلند برومصارف عامه 

تی بلند امنی ، و بیشتر این افزایش ناشی از مصارفصد بوددر 25.6 افزایش یابد، که این رقم در سال گذشته 1396

،  برسدصد تولید ناخالص داخلی در 16.8به  مالی بالعو کمک های که چون انتظار میرود . است و انکشافی

داشته  تولید ناخالص داخلی درصد 0.4بتواند بودجه مالی را متوازن نگهدارد و حتی مازاد ناچیزی حدود دولت 

 . باشد

. مصارف مجموعی خت کمک های تعهد شده میباشدمدت، پیامد های مالی وابسته به سطح و نحوه پردادر میان

خواهد  (م 2020) 1399مالی  فیصد در سال 30.3به  1395صد تولید ناخالص داخلی در سال مالی فی 25.6بودجه از  

رسید. این افزایش عمدتاً نشاندهندۀ این امر است که مصارف امنیتی که قبالً بطور مستقیم توسط شرکای بین الملل 
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کمکهای  مصرف نحوه

 خارجی میباشد

ات موجوده تأمین خدمبه سبب  افزایش مصارف ملکیفته شده بودند به بودجه دولت انتقال میابند. به عهده گر

ساسی و ازیربناهای و نیاز به مخارج بیشتر جهت حفظ و مراقبت از ، در کشور جمعیت بزرگ و روبه رشد برای

دولت  ورتیکهدرص. میباشد  -ند انتقال می یاببه دولت  با کمکهای خارجی ساخته شده اند و اکنونکه زیربناهایی 

داخلی تا  وایدعپیشبینی میگردد که حفظ نماید،  زمینۀ مدیریت و پرداخت مالیاتی راپیشرفت های اخیر در بتواند 

فیصد  40، عواید فقط حدود . اما در این صورت همبرسدفیصد تولید ناخالص داخلی  12 به 1399سال مالی 

کمک های تولید ناخالص داخلی به فیصد  18اهد داد. افغانستان به اندازۀ  مصارف بودجه را تحت پوشش قرار خو

ا توجه ب سالهای آینده تمویل نماید.  دایی اجتماعی و برنامه های انکشافی را در جریانتا خدمات ابت داردنیاز ملکی 

 از بودجه دولتبه افزایش میزان مصارف عامه از مجرای بودجه دولت، که قبال توسط تمویل کنندگان خارج 

از وجوه کمک مالی تمویل کنندگان از مجرای بودجه دولت صورت  یهزینه میشدند، حال نیاز است که بخش

با اینحال، هر نوع تعلل در انتقال وجوه مالی از سوی تمویل کنندگان به بودجه دولت، باعث افزایش فشار  گیرد.

  یط دشواری روبرو خواهد بود.مالی خواهد گردید و افغانستان در همچو وضعیت با شرا

 1399-1393کالن، مدت اقتصاد میان چهارچوب :۲جدول

 بینی کارمندان بانک جهانیمنبع: پیش

  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

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

 3.6 3.1 3.4 2.6 2.2 1.1 1.3 )%( حقیقی رشد اقتصادی

 1,885 1,736 1,603 1,466 1,338 1,210 1,151 ()به ملیارد افغانی ی اسمیتولید ناخالص داخل

 5.0 5.0 5.0 6.0 4.4 1.5− 4.6 )اوسط دوره، به فیصدی(نرخ تورم 

 فیصدی تولید ناخالص داخلیه ب بخش مالی

 29.5 28.8 28.3 27.6 26.2 25.1 24.4 عواید و کمک ها

 12.0 11.5 11.0 10.8 10.5 10.1 8.7 عواید داخلی        

 17.5 17.3 17.3 16.8 15.6 15.0 15.7 کمک های خارجی        

 30.1 29.2 28.4 27.2 25.6 26.4 26.2 مصارف مجموعی

 21.1 20.4 19.7 19.1 18.5 19.5 19.8 مصارف عادی        

 9.0 8.8 8.7 8.1 7.0 6.9 6.3 مصارف انکشافی        

 0.5- 0.4- 0.1- 0.4 0.6 1.3- 1.8- بیالنس مجموعی )بشمول کمکها(

 18.1- 17.7- 17.4- 16.4- 15.0- 16.2- 17.5- بیالنس مجموعی )به استثنای کمکها(

               بخش خارجی

 32.1- 33.1- 32.3- 32.5- 33.3- 36.6- 39.6- بیالنس تجارت

 2.7- 1.0- 1.0 3.4 4.4 5.4 8.0 (جاری )بشمول کمک هاحساب بیالنس 
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 نمود( همواره افزایش خواهد خارجیکمکهای به استثنای مالی ) کسر :1۵شکل 

 ()به فیصدی تولید ناخالص داخلی

 
 

انتظار میرود که قیمت 

ها ثابت باقی مانده و 

بیالنس حساب جاری 

 در مازاد بماند

 

 

 

خطرات جدی چشم

مدت را انداز میان

 عاع قرار میدهد  تحت ش

 

 

 

 

 

 

در دراز مدت تغییرات 

ساختاری برای 

پایداری اقتصادی 

 ضروری است

 تأثیر دیرتر آن، که  عامل درصد برسد 6م( به حدود  2017) 1396نرخ تورم در سال مالی توقع می رود که  

تورم در محدودۀ  ازدیاد، نرخ ادامه داشت. باوجود این 1395سال  تا نیمۀکه  ارزش پول خواهد بودکاهش 

به داخل کشور، حساب  کمک های خارجی در اثرِ جریانِ. انتظار می رود تا داردهدف د افغانستان بانک قرار 

با افزایش متوقعه در صادرات و . باقی بماند 1396در سال تولید ناخالص داخلی  فیصد 3.4با مازاد  جاری

 ذریعۀ به. کسر بیالنس تجارت خواهد بودالص داخلی فیصد تولید ناخ 33 در محدودۀبیالنس تجارت واردات، 

 . گرددکمک های بین المللی تمویل می

خطرات جدی نامطلوب چهارچوب اقتصادکالن افغانستان را تحت شعاع قرار میدهد. این خطرات شامل عوامل 

دشواری  تذیل اند: )الف(  کاهش غیرمترقبه کمکهای خارجی که منجر به ضعف پایداری مالی شده و تعدیال

را در بخش مخارج دولت بمیان آورد؛ )ب( بدتر شدن فضای امنیتی که باعث تخریب فضای اعتماد و کندتر 

ثباتی سیاسی که تاثیرات غیرقابل متوقعه را بر اوضاع امنیتی، اعتماد شدن رشد اقتصادی گردد؛ و )ج( افزایش بی

ی ظور تقویت حکومتداری، بهبود مدیریت و پالیسمتشبثین، و حمایت خارجی بگذارد. تالشهای متداوم به من

مالیاتی، و ایجاد فضای مساعد برای رشد سکتور خصوصی ثبات درازمدت را میتوانند تامین بکنند. بسیج کمک 

وسعۀ چهارچوب ملی صلح و ت» های خارجی مورد نیاز بستگی به تطبیق موفقانه اصالحات ساختاری که تحت 

 وعده شده است دارد.از جانب دولت « افغانستان 

به رشد  هر سال، هزار نیروی کار در بازار 400فیصدی ساالنۀ نفوس و تخمین ورود  3با در نظرداشت رشد 

 به رشد ب کاری برای نیروی کار روو فرصت های مناس درآمد سرانه بهبود یافتهاقتصادی نیاز است تا  بلندتر

را سراغ یابد تا عواید داخلی را، در شرایطی که ممکن سطح  دولت باید منابع جدید رشد اقتصادی .گردندایجاد 

کمکهای خارجی در افغانستان به سطح معمول دیگر کشورها در درازمدت تنزل می یابد، بلند برده و به منابع 

اسب حتی با رویدست گرفتن پالیسی های من .اسعاری دست یابد که بتواند واردات افغانستان را تمویل نماید
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(به استثنای کمکهای بالعوض)کسر بودجه 
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 17ردد حدود میتواند به آن نائل گافغانستان ی که ندترین سطح عوایدمالیات، بل اداریبهبود سیستم و عایداتی 

تگی شدید به ، و وابسغیرمتنوع و متمرکز، که علت آن داشتن یک اقتصاد فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد

افو نمیتواند. با پیشبینی شده را تکمصارف حتی با این سطح عواید، افغانستان نمیتواند میباشد.  زراعت معیشتی

ری در برای تغییر ساختا ربناها، و نهاد های ضعیف، فرصت، قلت شدید زیسرمایه بشری ناچیزدرنظر داشت 

سرمایه گذاری باالی نیروی بشری و بهبود مولدیت زراعتی میتواند مدت اما، در میان. است کوتاه مدت محدود

ظرفیت  )معادن( . توسعۀ صنایع استخراجیزایی کمک کنداشتغالو  تصادیبه بلند بردن قابل مالحظه رشد اق

ارا د ی خارجی گردد،کمک ها که بتواند جاگزین ،و دریافت اسعار خارجی داخلی خلق عواید خوبی را برای

 میباشد.
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اقتصادی را در  تحرکچگونه می توان : 1ویژه  بخش. ج

 اشد ایجاد کرد؟شرایطی که منابع مالی محدود ب

 

ه نظر میرسد، بکننده  چشم انداز درازمدت مالی فوق العاده مایوس پرچالشی روبروست. دورنمایافغانستان در زمینه دستیابی به پایداری مالی با 

های بر فرضیه اراستوحتی در یک سناریوی برتر رشد اقتصادی )که دولت افغانستان  نشان میدهدانک جهانی کارکنان بارزیابی اخیر  چنانچه

 دریافت وجوه هنگفت را بدونعامۀ خود مصارف قادر نخواهد بود تا نیازمندی های  ای در مورد رشد اقتصادی درازمدت افغانستان(خوشبینانه

آمده ( 2016گزارش اقتصادی افغانستان )برج اکتوبر  نشریه قبلی . همان طوری که درحداقل تا پانزده سال آینده مرفوع سازدکمک های خارجی 

قرضه های  درحالیکه امکانات برای، رسیدخواهد دولت دو برابر عواید حداقل هـ ش(  1409)میالدی  2030الی سال  عامه مصارف ، مجموعبود

ه بار بانکشاف صنایع استخراجی،  که مفرو  بر –اقتصادی رشد  برتر. حتی در سناریوی باقی خواهد ماندخارجی محدود های داخلی و قرضه 

  –جویی هزینه، حات فراگیر به منظور صرفههزینه نظامی متعاقب بهبود اوضاع امنیتی، و تطبیق اصالدر کاهش آمدنِ عواید از استخراج معادن، 

 12 تنها تا خالی مالیباال برود، و فیصد تولید ناخالص داخلی  19 تامیالدی حد اکثر  2030تا سال عواید داخلی  ها حاکی از آنست کهپیش بینی 

 .(مراجعه شود 16)شکل  یابدکاهش فیصد تولید ناخالص داخلی 

ف بین خروج نیرو های نظامی ایتال ۀبا آغاز مرحل. ا کُند شدن رشد اقتصادی در سالهای پسین دست و پنجه نرم میکندهمچنان بافغانستان 

( ، رشد اقتصادی م 2014) 1393یرو های دولتی افغانستان در سال انتقال مسؤولیت های امنیتی به ن ۀو متعاقب آن تکمیل  پروس 1390المللی در سال 

میان درصد  2.1به  رخ داده بود 1391الی  1382ای در جریان سال هدرصد که  9.4از رشد اقتصادی  اوسط ختیار کرد. چنانچهسیر نزولی را خود ا

 عواید داخلی، مصارف و کسر بودجه«: رشد برتر » پیشبینی ها مبنی بر سناریوی   13 :شکل

 )به فیصدی تولید ناخالص داخلی(

 

 : پیش بینی های کارکنان بانک جهانیمنبع
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 ،یاسیوخامت بیشتر اوضاع امنیتی و ثبات س در پیاعتماد متشبثین و مستهلکین  همزمان با متأثر گردیدن کاهش یافت. 1395و  1392 سالهای

 .افزایش در نرخ بیکاری گردیده است و منجر به کندی در رشد اقتصادیکه بالنوبه ته تقلیل یافداخلی  یتقاضا

ار عمدتاً را فراهم سازد تا تقاضای داخلی باز بلند برود. این ک« ک اقتصادی تحر» حکم میکند تا دولت اقتصادی  چنین وضعیتی، سیاستدر 

ا درنظرداشت فضای ب. اما این کار در شرایط فعلی افغانستان ممکن نیست صورت میگیرد.یا از طریق بلند بردن مصارف عامه یا پائین آوردن مالیات 

. روی ستبه هیچ وجه قابل تطبیق نیاقتصادی  محرک اقدامات روی دست گرفتن، مالی محدود و فشارهای هنگفت بر پایداری مالی در افغانستان

ع مناب شرایطی کهاقتصادی را در  ه محرکچگونبا آن مواجه استند اینست که  رآمددکمکه افغانستان و بسیاری از کشورهای  یاین ملحوظ، معضل

 چنین وضعیتی، افزایش سقف مصارف فراهم ساخت. واضح است که در، باشدمالی پایدار ن جاری یا هم وضعیتباشند ومحدود فوق العاده مالی 

 :ددنائل گراقدامات ذیل  ۀاهداف مشابه ذریع تا به عامه تمرکز نمایدمصارف  «ترکیب » روی ، حکومت می تواند با آن همناممکن می باشد. 

 مصرفی فوق العاده مهم؛ هایاولویت بندی منابع مالی برای نیازمندیالف. 

 داشته باشند؛  اقتصادی میتوانندبر رشد  یسکتورهایی که تاثیر بیشترروی  مصارف با معطوف نمودنازدیاد مؤثریت مصارف دولتی ب. 

 .جوییِ هزینهجهت صرفهمصارف دولتی  د بردن کاراییِج. بلن

ها به . اولویت بندی مصارف دولتی نه تنپردازیممیبلند ببرد را  ن بخش ویژه، پیرامون اینکه دولت چگونه میتواند موثریت مصارفدر ای

قویت پایداری برنامۀ توحید مالی جهت ت، بلکه به عنوان عنصری از مثابه تخصیص راهبردی منابع به سکتورهای مختلف اقتصادی نگریسته شود

یتوان کاهش داد، م تأثیر جانبی بر رشد اقتصادیبا کمترین  را کدام مصارف مالی در میان مدت در نظر گرفته شود. مهمترین اصل اینست تا بدانیم

 . را بمنظور دستیابی به نتایج مطلوب رشد اقتصادی بلند بردو کدام مصارف 

ابزاری که ما را میتواند در یکی از 

اولویت بندی مصارف عامه ویا بلند  قسمت

 بردن تأثیرگذاری مصارف بر رشد اقتصادی

 ۀضریب فزایندهمانا ارزیابی  کمک رساند

برای ( Fiscal Multiplier)مالی 

دانستنِ . مصارف است 6عملیاتی کتگوری های

اندازۀ ضریب فزاینده مالی برای هر یک از 

حکومت کمک  های عملیاتی مصارف بهدسته

 کتور ها تاثیردر کدام س بداندتا  میکند

خواهد بود.  تربلند مصارف عامه اقتصادی

ت ولویحکومت این معلومات را  میتواند حین ا

برنامۀ میانبندی مصارف و یاهم هنگام تهیه 

روشنی محدودیت  در –مالی  مدت توحید

نظر  مد – ه با آن مواجه استهای مالی ک

 .بگیرد

 COFOG: ترکیب مصارف عامه، بر منبای دسته بندی عملیاتی 14 شکل 

 )فیصد(

 

 : محاسبه کارکنان بانک جهانیمنبع

                                                           

 مانند: امنیت، تعلیم و تربیه، صحت و غیره.، مصرف طبقه بندی شده اند «هدفِ  »ی عملیاتی مصارف دولت مطابق به کتگوری ها 1 
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 ضریب فزاینده مالی  چیست؟

خود  یا انتقاالت هایداریخرفعالیت های اقتصادی خصوصی به چه اندازه بعد از اینکه دولت  نشان میدهد که رشد اقتصادی یا فزایندۀ مالیضریب  

در اضافی  هایفعالیترا از طریق ایجاد بیشتر از یک دالر  یاجناس و خدمات می تواند ارزش بریک دالر  خرج را موقتاً افزایش دهد بلند میروند.

ند اینست که یدی در این رو. عنصر کلاندمستفید شده  خرج اولیکه از  میشودقسمتی از آن دوباره توسط کسانی مصرف  چون، ق نمایدخلاقتصاد 

رغبت دارند حین که درآمد ایشان ازدیاد یابد، قسمتی از آن را روی مصرف اضافی به خرج میرسانند. پس مقداری از درآمد حاصله که ها خانوار

 . ( یاد میگرددmarginal propensity) «نهایی به مصرفگرایش » روی مصرف اضافی به خرج میرسد به نام 

ش در رفع خالء ایجاد شده ناشی از کاهنقش کلیدی را  یانیکه یک اقتصاد با رشد بطی روبرو باشد، افزایش در میزان مصارف دولتزم

نۀ در زمان درست و به گواگر  -چنین برنامۀ مصرف عامه . اجرا میکندو کاهش توان خریداری مردم سرمایه گذاری ها توسط سکتور خصوصی 

میتواند فعالیت های اقتصادی و تقاضا را به تحریک درآورد، و بدین منوال میتواند از میان  -ر اندازۀ آن بقدر کافی باشد درست عملی گردد، و اگ

 .رفتن اشتغال در اقتصاد جلوگیری کند و زمینه را برای شگوفایی اقتصادی مهیا سازد

ریاضت  .اقدامات توحید مالی ویا ریاضت مالی شاید الزم افتدباشد،  به همین ترتیب، زمانی که یک اقتصاد در مسیر ناپایدار مالی قرار داشته

ان با ومالی را همچنین میت ریاضتیا هم در بعضی از سکتور های مشخص به میان آورد. از طریق کاهش در مصارف سراسری و را می توان مالی

انی مطلوب میباشد زم ریاضت مالی تنها. انجام دادهردو ترکیبی از با و یا هم  ،مالیات ، یا با ازدیادتخصیص دوباره مصارف از یک سکتور به سکتور

در صورتیکه  یا همو در اولویت قرار گیرند،نیاز های مصرفی رو به رشد صورتیکه در داشته باشد، ویا را به رشد اقتصادی جانبی  کمترین تاثیرکه 

 باعث ایجاد رشد اقتصادی گردد،که زمانی میتوان به درستی قضاوت کرد  الیهای مریاضت. در رابطه به شودمنابع اندک  موجب استفادۀ موثر از

رنامه های بنگردد. بنابرین، در راستای اتخاذ تصامیم آگاهانه پیرامون اندازه، زمان و خصوصیت  ی عمومیتقاضا بیشتر ویا حداقل منجر به کاهش

های عملیاتی مصارف( امر کلیدی )یعنی ضریب فزایندۀ مالی برای کتگوری«  ییب فزاینده مالی عملیاتاضر»  دانش درست در مورد، ریاضت مالی

 میباشد.

 درآمدکمدر کشورهای  اندازۀ ضریب فزاینده مالی 

 زاینده مالی از یک کشورب فتخمین یا برآورد ضرای 

این  و ،ل توجه متفاوت میباشدتا کشور دیگر بطور قاب

ضریب واحد و ثابت وجود  یککامال روشن است که 

وابسته به عوامل مختلف ندارد. اندازۀ ضریب عموماً 

ی، ماهیت و مدت زمان مانند ساختار اقتصاداست، 

ی تغییر چگونگ(، بسط یا انقبا مالی ) تغییر سیاست

ح ، سطدر عواید( یا تغییرومصارف تغییر در ) لیما

به مصرف و واردات در  گرایشقرضه های دولت، 

و  ،ادلهبرژیم نرخ مشرایط پولی و مالی، سایر اقتصاد، 

ابزار اقتصادسنجی که مورد استفاده قرار گرفته نوعیت 

 .است

 

 : اندازۀ ضریب فزایندۀ مالی در یک تعداد کشورها 15 شکل

 )فیصد(

 

Source: Asea (2016) 
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در میان مجموعاًو  ،می باشد 0.70الی  0.25مدت در محدودۀ  یب فزاینده مالی در کوتاههای اندازۀ ضرتخمین، درآمدکمدر کشورهای 

که ضرایب فزاینده مالی در آنعده از کشورها بسیار ضعیف می باشند که دارای میزان  ندمی باشد. همچنان مطالعات نشان داده ا 0.9و  0.5مدت بین 

 .صاد باز باشنداقتو  رژیم نرخ مبادلۀ آزاد و تغییرپذیر،، ترقرو  بسیار بلند، درامد کم

 تخمین ضرایب فزایندۀ مالی برای افغانستان

سازد. اقتصاد افغانستان مختلطی تر میفزاینده مالی را پیچیدهتخمین ضریب  ای زیادی می باشد که تا حدی زیادگی هاقتصاد افغانستان دارای ویژ

نجاری هه به کمک ها می باشد. این همه ناو اقتصاد وابست ،جنگ، مصارف ناشی از محصوالت زراعتی غیرقانونیغیررسمی،  فعالیتهای رسمی واز 

صی و عقب ماندگی سکتور خصو ،سال جنگ متدوام است که منجر به پائین آوردن ظرفیت دولت، وابستگی به کمک های خارجی 30ها در اثر 

 . ن چالش را چند برابر میسازدو دسترسی به ارقام و آمار ای گردیده است. عالوه بر این، مشکالت احصائیوی اندازه گیری

کشور  34 یارقام را برا این مطالعه. بر این چالش ها فایق آیدتا که توسط بانک جهانی صورت گرفته سعی به خرج داده است اخیر  ۀمطالع 

است، به این معنی  0.78در افغانستان ی دهد که ضریب مجموع مصارف دولت نتایج نشان م. نمود آوریجمع 2013الی  1984 برای دورۀجهان 

قایسه با دیگر می گردد. در م رشد اقتصادیدرصد  ازدیاد در  0.78تولید ناخالص داخلی منجر به  فیصد 1افزایش در مصارف دولتی معادل که 

، ضریب فزاینده مالی در افغانستان ظاهراً بسیار بلند است؛ ضریب فزاینده مالی متوسط برای مراجعه نمائید( 18) به شکل  درآمدکمکشورهای 

)دفاع منیتی صارف ا، سهم بزرگ مبلند این ضریب در افغانستاننسبتا می باشد. یکی از دالیل ممکنه در بارۀ اندازۀ  0.69کشورهای دارای عاید کم 

ر استثنایی در سطح بلندی مراجعه نمائید(. مصارف امنیتی در افغانستان بطو19ضریب مثبت می باشد )به جدول  نظم عامه( می باشد، که دارای و

 )به اساس فیصدی تولید ناخالص داخلی( می باشد.  نظامی یکی از باالترین مصارفدر سطح جهان د، که قرار دار

 »برای کتگوری های مالی ده ضرایب فزاین

مصارف در افغانستان بطور قابل توجهی «  عملیاتی

مراجعه نمائید(.  21متفاوت می باشند )به شکل 

  1.82ت اجتماعی با داشتن ارزش مصارف محافظ

بزرگترین ضریب فزاینده می باشد. این بدان معنی 

است که مصارف دولتی باالی مراقبت های اجتماعی 

وری دارد. در یک کشبر رشد اقتصادی ی انبساطتأثیر 

تمصارف بایست بر اولیمنابع مالی محدود باشد و که 

در  -ها استوار باشد، مصارف امور اجتمای بندی

به هر حال،  .باید افزایش داده شوند – صورت امکان

 بایست بشکل درستی بر فقرا هدفکمکهای اجتماعی 

 رد.یاوقرار گیرد تا بتواند سطح فقر را پائین ب

 مصارفضریب  همراه با. دو دیگر از مصارفی اند که ضریب فزاینده مالی بزرگ دارند( 1.20( و به تعقیب آن صحت )1.48) تعلیم و تربیه

 (قدیبطور مثال انتقاالت وجوه ن)حفاظت اجتماعی مبرنامه های  دازۀ ضریب این سه دسته از مصارف دولتی نشان میدهند کهظت اجتماعی، انمحاف

است که دریافته اند  مطالعات نظری اقتصادیبا شماری از مطابقت باشند. این نتیجه در و رشد اقتصادی داشته فقر بر کاهش  بیشترید تاثیر نی توانم

ی ر کشورها. تحقیقات صورت گرفته از برنامه های انتقال پول نقد درشد اقتصادی برجا گذاشته میتوانندتاثیر انبساطی بر  « انتقاالت هدفمند» که 

را ایشان سرمایه اجتماعی  تصادی خانواده ها ازدیاد می بخشد وسرمایه گذاری را در فعالیت های اق هااین برنامهکه مختلف نیز این را دریافته اند 

 . افزایش می دهد

 : ضرایب فزایندۀ مالی برای دسته های عملیاتی مصارف در افغانستان 16 شکل

 )فیصد(

 

Source: Asea (2016) 
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کوتاه  در صادیایجاد منافع اقت باعث ینقد تعلیم و تربیه و برنامه های انتقال وجوهپیام کلیدی اینست که سرمایه گذاری در بخش صحت و 

 . شوندمیزایی اشتغالو  نیروی کار یورمنجر به ازدیاد بهره، بالنوبه ند، کهمی گرد - از طریق بهبود در سرمایه بشری -مدت و دراز مدت 

، چنانچه انستان داردالص داخلی در افغ( بر رُشد حقیقی تولید ناخ0.71تاثیر ضریب مثبت ) نظامیجای تعجب نیست که مصارف در بخش  

ه درآمد افغانستان، مصارف نظامی باالخردر . با در نظر داشت تعداد سربازان اردو و پولیس همین چنین استکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز 

 . برددر داخل کشور باال میتدارک تولیدات و خدمات  پرداخت معاشات وخانواده ها را از طریق 

در حقیقت، ( است. -1.11منفی )، ها، انرژی و زراعت می باشدزیربنا درکه شامل مصارف  امور اقتصادی ندۀ مصارفالخره، ضریب فزایبا 

 این مصارف است. موثریت مصارف به این معنی است که تا چه اندازه«  موثریت» در بخش زیربنا، همانا  مصارف کلیدی برای تاثیرگذاری عامل 

نشان می دهد که ارتباط بین  آماری . اگر چه، شواهدانجامدمی شوندکه از آن برای خدمات عامه استفاده  اییزیربناه مصارف واقعاً به ایجاد

ت خست، ظرفین . ، دو عامل یا دلیل وجود دارد. اصوالًتوسعهکشورهای رو به خاصتاً خدمات ضعیف می باشد، ارائۀ و  عامه در زیربناها مصارف

 ها بهپروژه،  تطبیق گردندبندی نمیبینی یا بودجهها درست پیشهزینه های پروژهژه های ضعیف می گردد، تخنیکی ضعیف منجر به انتخاب پرو

بیشتر صدق میکند تا زیربنایی ی این عوامل بیشتر از همه به مصارف . تمامگردندها میضعیف پروژه مدیریت منجر به کل درو  ،تعویق می افتد

ضعیف مالی، روش های ضعیف تدارکات، جانبداری های سیاسی و فساد اداری در حقیقت بر موثریت مصارف دوم، مدیریت  .دیگر انواع مصارف

ز این از کشورهای رو به انکشاف نیدیگر در بسیاری  چنانکهزیربنا های عامه اثر می گذارد. هردو  نگرانی در مورد افغانستان درست می باشند، 

ی از نگرانی های ویژه در افغانستان می باشد، بشکلی جدی در ازدیاد مصارف هر یکی از پروژه های یک ند. فساد اداری، کهموضوع صدق می کن

 خدمات می گردد.، که متقابال سبب کیفیت پائین زیربناها یا زیربنایی تاثیر خویش را داشته

رد نیاز برای وم . تقریباً تمامی مواد و اجناسبشکل غیرمعمولی بلند استپروژه های زیربنایی در افغانستان نیز میزان واردات اجناس برای 

وارداتی می باشند. به این معنی که هر واحد پول افغانی مصرف شده بر زیربنا ها، سبب ازدیاد واردات می گردد، که در مقابل  پروژه های زیربنایی

ی گردد. روی همین ملحوظ و در پرتو این حقایق، جاتقاضای داخلی  مصارف عامه براین کار می تواند سبب خنثی سازی هر تاثیر مثبت بالقوه 

 باشد.   کیل می دهد، در افغانستان منفیتعجب نیست که ضریب فزاینده امور اقتصادی، که زیربنا در آن بخش بزرگ را تش

یب نیز د، این ضرانییر میاب. زمانی که مصارف دولت به طور چشمگیری تغتغییر میکنندزمان  نظر بهشایان ذکر است که ضریب های مالی 

بلندتر نیز  ندازۀ ضریباتر شدن اوضاع امنیتی افزایش یابند، یکه مصارف امور امنیتی متعاقب بدطور مثال، در صورتت باقی نمانده و تغیر میکنند. ثاب

 .خواهد بود

 ؟بلند ببریمرا مالی  چه باید کرد تا ضریب فزاینده

ی که منابع شرایطاقتصادی را در  د محرکمی تواندولت : چگونه بحث مطرح کرده بودیمین مکه در آغاز ا کلیدی پرسشیبرمیگردیم به  حاال

ا به حداکثر اقتصادی ر راجع به اقداماتی است تا محرکبخش اولی آن  میتواند به دو بخش تقسیم شود.؟ این پرسش مالی محدود باشد فراهم سازد

روی دست  باید قداماتیبخش دوم این پرسش راجع به آنست که چه او ضریب در افغانستان.  اندازۀ در مورد که ارتباط میگیرد به پرسش – اندبرس

 د. تقلیل یابمحدودیت منابع  مشکل تا گرفته شوند

 مالی ازدیاد اندازۀ ضریب فزایندهالف. 

 د: الی وابسته به فکتور های ذیل میباشبه صورت عموم، اندازۀ ضریب فزاینده م

 ای که از ظرفیت اقتصادی بیشتر استفاده به هر اندازه) اشدۀ اقتصادی، بشمول میزان استفاده از سرمایه و نیروی کارمقدار ظرفیت استفاده ن

 (قرار گیرد، اندازۀ ضریب بیشتر میباشد
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  گتر ضریب بزرثیر تأ، به همان اندازه به مصرف رسددوباره  ای که درآمد)به هر اندازه برای مصرف نمودن مردم و تشبثات گرایش

 میباشد(

 ای تورید پولی که بربه هر اندازه ایکه مصارف به ازدیاد واردات بانجامد، تأثیر ضریب مالی کمتر است، چون ) پیامد وارداتیِ مصارف

 (کاالها به مصرف رسد تنها یکبار تأثیر بر اقتصاد دارد

 تحریک چندانی در اقتصاد ،آنها آغاز گردند طوالنی میباشند تا مصارف) پروژه های که نیازمند پالن گذاری  سرعت مصرف پول 

 ( ندارند

، که شکل میدهند اقتصادیتاثیر مصارف دولتی را بر رُشد  درآمدکمای گی کشورهدریافته است که در واقع، دو ویژبانک جهانی  مطالعه

ریافته این مطالعه همچنان دو بانکداری. بخصوص در سکتورهای ساختمانی  ی بودنِ بازاررقابتو )ب(  ظرفیت جذب: )ا( اینها عبارت اند از

تغییر در رقابت بازار به ، همچنان. بردبلند می صددر 18اندازۀ ضریب فزایندۀ مالی را حدود  به مقدار یک واحد، ظرفیت جذب تغییر در است که

 . افزایش میدهددرصد  14حدود اندازۀ ضریب را  ،مقدار یک واحد

، اینجا موضوع کلیدی درحکومت در تشخیص، جذب و استفاده موثر منابع مالی )داخلی و خارجی(.  ظرفیت جذب عبارت است از توانایی

ان در حقیقت متکی به موجودیت کارگران ماهر، مدیر ماهر در سکتور دولتی می باشد. رشد اقتصادی ترویج روش های نوین مدیریت و نیروی کار

دولت به شدت می تواند مقدار بشری در  موجودیت مهارت های مورد نیاز قوای عدممتخصص، پرسونل تخنیکی و مامورین ملکی می باشد. 

 مدیریت ، رهبری وتوسعهبنابراین، ظرفیت جذب به مثابۀ توانایی پنهان حکومت در راستای های سودمند و پربار را محدود سازد. سرمایه گذاری

 . باشدمی -صامیم پالیسی دولت جرای تبه منظور ا -در کشور  یسرمایۀ بشری، فزیکی و معلومات

ستند. برخوردار ارات های ماهر تکنوکموجودیت و  ،قوی تدوین پالیسی هاهای اناییاز تو هایی که دارای ظرفیت جذب باالتر انددولت  

. ننددرست و موثر استفاده ک به گونۀسرمایه گذاری های ملموس عامه  برای ایجادمنابع مالی  از تا خصوصیت ها دولت ها را توانمند میسازنداین 

 . ندری های مؤثر عامه ناتوان میباشمنابع مالی به سرمایه گذا و مصرف ستند، در انتقالا پائین جذب که دارای ظرفیت  دولت هاییبالمقابل، 

. روی امکان می باشددور از اکثرا شرایط برای رقابت کامل  درآمدکممی باشد. در کشورهای  دیگر ۀبازار یک فکتور عمد ی بودنرقابت

رصتف، ایجاد محصوالت ، کیفیت بهترقیمت نازل کاالها مانند – منافع ممکنه از رقابتمداوم  گیریبهرهقادر به ها ، این عده کشوراین ملحوظ

. ببار نیاورده استهمیشه به مستهلکین سود آزادسازی بازار  حذف مقررات بمنظوردر عین حال، . باشندنمی -و رُشد سریع اقتصادی  های کاری

، رفاه مستهلکین نهادهای الزمنشان میدهد که در نبود قوانین و مقررات تنظیم رقابت در بازار و  درآمدکمتجارب اکثر کشور های  طور مثال،

 .سازی تجارت و سرمایه گذاری بهبود بیابدنمیتواند به دنبال آزادسازی و خصوصی

« ایشیا فوندیشن  »که از جانب موسسه « سروی افغانها »  نتایج براساس. را بیشتر خاطرنشان میسازد این موضوعانکشافات اخیر در افغانستان 

نی دولت بخاطر یا ناتواو آزاد بازار سته به پیروی دولت از نظام، مردم افغانستان به طور روز افزون عامل نارسایی های اقتصادی را وابصورت میگیرد

میدانند. در حالیکه اصالحات در پالیسی ها در صدر اولویت های دولت وحدت ملی گنجانیده شده است،  بازار آزادپیاده نمودن شرایط الزم برای 

مبنی بر ایجاد زمینه های کاریابی و فراهم سازی کاالی های با کیفیت با قیمت های مناسب وجود  بازار آزادبا اینحال هنوز هم توقعات بلند از نظام 

انجام شده ، نشان میدهد که حدود  2016امریکایی افغانستان در برج اکتوبر سال  دانشگاهیافته های سروی دیگری که توسط  دارد. عالوه بر این،

خصوصیند و رو، نه های اشتغال نگردیدهستند که سکتور خصوصی قادر به فراهم آوری زمیتراک کنندگان سروی بر این عقیده ادرصد اش 78

درحالیکه این روند به منافع چند شرکت بزرگ و دارای ، است تشبثات کوچک در کشور گردیده هایود فعالیتزاد باعث رکسازی و تجارت آ

 روابط سیاسی تمام شده است.

، افغانستان از (Doing Business Indicators« )کار و بار شاخص های » . بنابر گزارش بازارها در افغانستان به قدر کافی رقابتی نیستند

قرار داشت که هیچ بهبودی در این شاخص در این سال رونما  2015در سال  177جایگاه در  برای سرمایه گذاریو مؤثریت مقررات لحاظ کیفیت 
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موانع  در  تر است، که بیانگرهنوز هم پائین در مقایسه با سه یا چهار سال قبل میالدی 2016تعداد ثبت تشبثات جدید در سال  همچنان. نگردیده بود

 .میباشدیجاد و راه اندازی یک تشبث در افغانستان راستای ا

یکی از بازیگران مهم در انتقال مصارف دولتی از سرمایه نقد به سرمایه گذاری های ملموس عامه می باشد.  در افغانستان ساختمانی سکتور 

این همه زیربناهای ،که نقش داردمسکونی هوایی و محالت  هاینبندهای آب، میدا سرک ها، خطوط آهن، پل ها، ایجاد درسکتور ساختمانی 

اقتصاد عصری محسوب می شوند. عالوه بر تهیه و تدارک زیربنا های مهم، صنعت ساختمانی سبب ایجاد زمینه های شغل نیز می  یک الزم برای

د شرکت چن ابتی نه باشد و تحت سلطۀمتکی به نیروی کار می باشد. با اینحال، اگر سکتور ساختمانی رق های این سکتورچون بیشتر فعالیت ،گردد

قرار گرفته باشد، در آنصورت تاثیر مصارف دولتی در سطح ملی نادیده گرفته خواهد شد  داخلی شرکت های کوچک بزرگ بین المللی و بعضی

 و در اقتصاد محلی کامالً  عالیم آن مشهود و ملموس نخواهند بود. 

 کتورهایس ند. رقابت در صنعت بانکداری از روی شماری از دالیل فرق می کند. همانندهمین منطق به سکتور بانکداری نیز صدق می ک

 . باشدمهم می بسیار –این سکتور موثریت خدمات مالی، کیفیت محصوالت مالی و میزان نوآوری در بمنظور   – دیگر، میزان رقابت در بانکداری

کاهش موانع ورود به بعضی از بازارهای فرعی در صنعت  بر وژی دیجیتالدر حرکت است. تکنالرقابت میزان بلند بسوی  بازار مالی

آوری دیجیتال هزینۀ نهایی معامالت را کاهش فنبانکداری تاثیر گذاشته است، همانند پرداخت پول از طریق موبایل و انتقاالت پولی برون مرزی. 

د بخشیده معلومات را ازدیا و دسترسی به، بخشیدهستجوی مشتری را کاهش ج هزینۀ، بطور فزاینده کم اهمیت ساخته فاصله  و موقعیت راداده، 

 درآمد میباشد.کمیک سکتور بانکداری رقابتی دارای ظرفیت های بالقوه در راستای پاسخگویی به نیازمندی های کشور های . است

ادالت . نه تنها بسیاری از این روابط و مبرخورد کردبا کمی احتیاط باید برقابت در بازارهای مالی و تشویق ترویج  در قسمت، با اینحال 

در زمایشی از نقطه نظر تیوری پیچیده می باشد، بلکه شواهد آ اقتصادی شدسترسی به قرضه، ثبات و باالخره رمیان رقابت، کارکرد سیستم مالی، د

جارب از تیوری و ت( روشن نیست. به هر حال، چیزی که رقابت در سکتور مالی کمیاب اند و تا حدودی در دسترس بودن آنها )تا حاالرابطه به 

 . پرداختن آ یک نوع تأثیربه تجزیه و تحلیل رقابت فقط از یک دید باریک یا تمرکز بر توان استنباط می شود آنست که با پیچیدگی موضوع، نمی

ای ه الی، دسترسی به خدمات مالی برای قسمتبه عنوان مجموع بزرگی از مقاصد، بشمول موثریت سکتور مابت را رقنیاز مبرم است تا 

ی به چندین فکتور بستگ و مبادالت ممکنه میان این اهداف در نظر گرفت. و از آنجائیکه رقابت ،یک سکتور مالیمختلف کاربران، ثبات سیستم

 . استفاده کردبرای ازدیاد رقابت در سکتور مالی  مجموع ابزارهای پالیسیباید از  دارد، بناءً

(i) ظرفیت جذب بخشیدن یادازد 

 تأثیر آن بر رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، و از اینو  بلند بردن کارایی سرمایه گذاری عامهپالیسی ها برای افزایش ظرفیت جذب در 

عالیت های و ف از اقدامات ی، به مجموعظرفیت جذب. آنچنانکه در فوق تذکر به عمل آمد، مفهوم بلند بُردرا  مالیضریب فزاینده  طریق می توان

تصاص منابع اخ و تصامیمانفرادی مامورین حکومت اطالق می گردد که در محدوده های مختلف عملی و سیاسی فعالیت می نمایند، که توسط 

 هم :دباش جانب معطوفدو در باید  ظرفیت جذبیا وزارتخانه ها توسط مقامات مسؤول تنظیم می گردد. پالیسی ها برای افزایش یافته به ادارات 

 را مورد هدف قرار دهد.  هم پالیسی های دولتمامورین حکومت را  به گونه انفرادی مورد هدف قرار دهد و 

 باشد:امه افغانستان، شامل موارد ذیل میادارات سکتور ع در پالیسی ها برای افزایش ظرفیت جذب

 ش پاداشو بخش پرداخت معاشات بر اساس لیاقت و شایستگی برای مامورین ماهر ملکی. 

 پالیسی ها تطبیقتدوین و قسمت به مامورین ماهر ملکی در  بیشتر اعطای صالحیت و مسؤولیت. 

  ادارات به منظور پاسخگویی به بهترین کارکرد ها و مختصات پروژه. درانعطاف پذیری بیشتر اجازه دادن 

 بودجه. میان مدت قوی وبفراهم سازی زمینه های آموزشی بهتر و بیشتر مرتبط به منظور ایجاد یک چهارچ 
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 پروسه ارزیابی پروژه ها و دوران بودجه بهبود مدیریت سرمایه گذاری های عامه از طریق ساده سازی. 

  ارزیابی و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری.  تر برای مامورین اداری در بخشو مسلکیفراهم سازی زمینه های آموزشی بهتر 

 پروژه در جریان و بعد از تطبیق پروژه ها تر در بخش ارزیابی دقیقترهای آموزشی به فراهم سازی زمینه. 

(ii) بهبود رقابت در سکتورهای ساختمانی و بانکداری 

بر اقتصاد ه بمنظور بلند بردن تأثیر مصارف عام آنچنانکه قبالً تذکر رفت، ترویج بازارهای رقابتی در سکتورهای ساختمانی و بانکداری

به این ترتیب   ، ورا در پی مصارف دولتی بلند خواهد بردسکتور خصوصی برای ایجاد بازارهای رقابتی، عکس العمل  ی ها. پالیسبسیار مهم است

در این راستا، اقدامات و پالیسی بایست هم رقابت و هم شیوۀ تدارکات را مورد هدف قرار دهد، و . مالی بلند خواهد رفتاندازۀ ضریب فزاینده 

 گردند:دربرگیرندۀ موارد ذیل می

 ادارۀ ملی رقابت.، و نقش و صالحیت های قانون رقابت بخشیدن بهبود و تقویت 

  ر دساده سازی طرزالعمل های حقوقی و ارایۀ کمک های مالی کاری بمنظور تسهیل ورود شرکت های ساختمانی کوچک و متوسط

 به منظور ایجاد زمینه های کاریابی و شغلی.بازار، 

 به سکتور مالیاتی.  تشبثات نوپا قوقی بمنظور تسهیل ورودساده سازی طرزالعمل های ح 

ط تشبثات کوچک و متوس ، قادر ساختنپائین آوردن قیمت هابازارها،  پالیسی های متذکره در باال، حصول اطمینان از کارایی هدف از

جه دولتی به شکل نهایت موثر و شفاف و همزمان . هدف عمده از تحقق این اصالحات آنست تا بودباشدایجاد اشتغال میو برای ورود در بازار، 

ه پروسه های ک نشان میدهند. برعالوه، مطالعات ه شود، تا به این ترتیب ارزش پول به مصرف رسیده بلند برده شودبا حسابدهی همه جانبه استفاد

ی اقداماتهمچنان مهم است تا . تر شرط اساسی اندبهتر و هزینه نازلکیفیت  بااجناس و خدمات  آوردندر راستای بدسترقابتی و شفاف تدارکات 

 . شفافیت را بلند برده و تا باشد که پیشبرد تدارکات موثرتر تمام گردندبتوانند مدنظر گرفت تا را 

 کاهش محدودیت منابعب. 

قتصادی محرک ا دانمی تودولت چگونه  مطرح شد، برمیگردیم. پرسش این بود کهز این بخش در آغاکه  در اینجا به بخش دوم پرسش

فضای  کهینست ا کنیم منابع غلبه حاصل محدودیت چالشبر  ی که میتوانیمیکی از راه های ؟شرایطی که منابع مالی محدود باشد به میان آورددر  را

نابع خارجی و م ،(داخلی یعنی قرضه هایداخلی ) مالیو منابع  ،: عواید دولتاساساً فضای مالی از سه جزو تشکیل میگرددخشیم. بمالی را ازیاد ب

آید نیز بدست میعامه  اجرای بهتر و موثرتر مصارفکه در نتیجه منابع  میان، در این ،خارجی(. همچنان قرضه هایو  بالعو ، )کمک های مالی

 . شامل میگردد

 افزایش دهد: درآمدرا در کشورهای کمداخلی  مالیاقدامات ذیل می تواند منابع 

 خانواده های فقیر(؛ ، مناسب«اساسی » های بانکی ی )ایجاد حسابسعه طیف خدمات مالتو 

  های پُردرآمد و تسهیالت خانواده یهاجذب پس اندازو خدمات مالی به منظور  و بهبود محصوالتازدیاد رقابت در صنعت بانکداری

 از کارگران مهاجر. انتقال پول

  ی که افراد ار دادن، بمنظور تحت پوشش قریلفون های موبال پول از طریق تلیمانند انتقااده از سیستم پرداخت الکترونیکی استفتسهیل

 .و توسعه بخشیدن پوشش بانکداری بانکی ندارند حساب

 در مورد خدمات مالی و بانکداری خانواده های فقیر ارتقای سواد و معلومات. 

 نظام رسمی بانکداری.  باالیماد اعتایجاد به منظور  سیستم مالی و بانکداری توانمند سازی قوانین مربوط به 
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برای  النوبهب انسجام منابع داخلی کمک خواهد کرد، که ارتقای پس اندازهای مالی به مثابۀ وسیلۀنقش کلیدی را در راستای اقدامات ذیل 

 :گرفته میتوانندتمویل مصارف دولتی مورد استفاده قرار 

  آموزش متخصصین امور صکوکصدور، معیاری ساختن اوراق  عملطرزالمعرفی بازار اوراق قرضه دهی صکوک )اصالحات در ،

 وساطت(؛

 جویی در هزینه مصارف میگردد، صرفه)چون عرضه خدمات عامه به جوامع محلی نزدیکتر  بندیدر بودجه مقامات محلی شامل سازی

 (؛عامه بدست خواهد آمد

 مت. به منظور ازدیاد اعتماد مردم به حکو بندیبودجه اصالحات در روش 

 نتیجه گیری

 وضعیت بیشتر تضعیف از جلوگیری حال عین در و – اقتصاد بخشیدن تحرکمنظور  انستان با یک معضل دشوار بهغهمزمان با رکود اقتصادی، اف

 این روی .ستا گشته ناممکن مالیات تقلیل یا و دولتی مصارف در افزایش هرگونه ظرفیت و بوده محدود شدیداً مالی فضای. استمواجه  – مالی

 هایی پالیسی، نخست. باشد اقتصادی رشد بر مالی مصارف تاثیر بردن بلند آن هدف که گیرد دست روی را ابتکاراتی بایست حکومت ملحوظ،

 خواهد اخلید تولیدات رونق باعث نماید، تشویق میگردد مهیا داخلی کنندگان تولید توسط که غیرتجاری کاالهای روی را دولت مصارف که

 بلند اعثتولیدکنندگان داخلی در پروسه تدارکات بدر صورتیکه بازارها بقدر کافی رقابتی باشند، ترجیح دادن  .واردات در افزایش باعث نه شد

پول  سبب میگردد تا کیفیت، سرعت تطبیق و ارزشدر دولت « ظرفیت جذب »  بلند بردندوم، . یا صدمه دیدن رفاه مردم نمیگردد رفتن قیمت ها

ورود بیشتر سبب  میگردندکه سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی  یمایه گذاری عامه افزایش یابد. سوم، پالیسی هایسر

ای به عرضه محصوالت مالی مبتکرانهدر سکتور بانکداری، شرکت های جدید . در این دو سکتوار خواهند شدکوچک و متوسط شرکت های 

ی جدید در زمینه اشرکت هکه بیشتر به نیروی کار متکی است، . در سکتور ساختمانی، که باعث تقویت این سکتور خواهد شدخواهند گرفته 

پالیسی ها بمنظور افزایش بخشیدن فضای مالی بایست متشکل از یک سلسله اقدامات در چهارم، د کرد. نکمک خواه های اشتغالایجاد فرصت

ارغ استفاده موثرتر از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فکه موثرتر از منابع مالی موجود باشد، استفاده  همچنان منابع داخلی وراستای انسجام 

 .نمودن مقدار بیشتر منابع میگردد
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 رد داخلی بیجاشدگان و کنندگان بازگشت تحرک نحوۀ: 2 ویژه بخش.  د

 آماری مختلف منابع اساس بر تحلیلی: 1395 سال

 

                                                           

در کشور های همسایه یک سند اثباتیه ثبت نام توزیع گردید، در حالیکه عودت  UNHCRبرای عودت کنندگان مسجل از جانب  1 

 کنندگان غیرمسجل این سند را به اختیار ندارند

 را در ظرف سه ماه آینده در شش والیت )بغالن، بلخ، کابل، کندز، پکتیا و تخار( توسعه دهد. DTMستم در نظر دارد تا سی IOMدفتر  2 

عقیب گان را به موقع آن تریان های مهاجرت به ویژه بیجا شدوجود ندارد تا بتوانیم از طریق آن ج یدر حال حاضر در افغانستان هیچ نوع سیستم

 دگان اجباری، برنامه های بشردوستانه و انکشافی طرح و مورشده است تا در مقابل این بیجا شدنمائیم. این امر در ذات خود باعث چالش بزرگی 

گان داخلی توسط سه نهاد و بیجا شد 1مسجل ، عودت کنندگانغیر مسجل )بدون اسناد( معلومات پیرامون عودت کنندگاند. هدف قرار گیرن

دفتر ملل متحد برای  ، و (UNHCR) پناهندگان برای ملل سازمان عالی کمیسیاری(، IOMنهاد بین المللی مهاجرت ) –بین المللی بشردوستانه 

گان جمع آوری ت پول ویا هم در محالت بیجا شددر سرحدات افغانستان، مراکز پرداخ –( UNOCHAکهای بشردوستانه )هماهنگی کم

ا فقدان ، اما باز هم برا ترتیب داده اند گان داخلیعودت کنندگان و بیجا شدگردیده است. ضمن اینکه این سه نهاد بشردوستانه ارقام راجع به 

از لحاظ میزبانی ) کننده(، )ب( فشارها در سطح جامعه خالف نیت بازگشتبر)الف( ثبت مقصد واقعی بازگشت کننده )معلومات دقیق روبر هستند: 

ات و همچنان طرح و تطبیق اقدام ،یا هدایت دوبارۀ کمک های بشردوستانه بهبود هدف قرار دادننظور یت بیجا شده(، )ج( نیازهای جامعه به مجمع

 ی،ش های موجود در این عرصه در مطابقت با شرایط کنونشکل سیستماتیک نه دارد و تال نظارت از عودت کنندگانب انکشافی برای آنان. مناس

 آسان نیست. 

 آمار و ارقاممنابع 

، IOMاساس معلومات جمع آوری شده توسط  به 1395های افراد بیجا شده و عودت کننده درسال  ارزیابی دسته بندی آغاز ۀنخستین نقط

UNHCR  وOCHA و آمار را پیرامون هر یک از این گروه ها  این نهادها دقیق ترین شمارش / دیتابیسمخازن معلوماتی. میسر گردیده است

تن افراد به سه میلیون  1.5از این مرکب پیشنهاد می نماید که مجموع  (. این مخزن معلومات2016ری الی دیسمبر فراهم می سازد )سال ماخذ: جنو

 25مسجل که  می دهد، )ب(  عودت کنندگان تشکیل فیصد رقم تذکر یافته را  31عودت کنندگان غیرمسجل که شوند: )الف(  دسته بندی تقسیم

 فیصد آنرا تشکیل می دهد. 44 ،گان داخلی که از مجموع افراد بیجا شده در افغانستان شکیل می دهد و )ج( جمیعت بیجا شدفیصد آنرا ت

در دسترس است، اما مخزن معلوماتی این نهاد ها اطالعات  UNHCRو  IOMگان از طرف عودت کنندلومات راجع به شمار اگر چه مع

جا شده، ت بیدسته بندی جمعی بارۀ سکونت اصلی آنان. به منظور شناسایی بهتردر عودت کنندگان را در اختیار دارد، نه  "عزیمت"منحصر به محل 

ر صورت دسترسی دمنابع معلوماتی دیگر، در دسترس نیستند و  با اینحال. ی تصدیق شودلوماتی دیگربا منابع مع نیاز است تا این ارقام در مطابقت

 31، تاکنون معلومات والیت  35بطور مثال، ادارۀ مستقل ارگان های محل،  از جمله  هم فقط نواحی محدود کشور را تحت پوشش قرار میدهند.

 ،ترتیب داده شده است IOMکه توسط خود  IOMاز دفتر  (DTM)تعقیب بیجا شده گان  سیستم ماتریکس 2است. والیت را جمع آوری نموده

 است.  مورد نظارت قرار دادهتعقیب و  نبیجا شدن جمعیت را در جریان بحران ها در والیات ننگرهار، کنر و لغما
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 3 UNHCR  ،"2017، جنوری "بازگشت به افغانستان: سال پر چالش. 

 ت.از معلومات ادارۀ  احصائیه مرکزی استفاده شده اس 2017و  2016تخمین رسمی تعداد نفوس افغانستان در سال های  4 

 الحال میدانیم  تاچیزی را که 

 بیجا شدن کلی

راکز پرداخت مسرحدی و اینست که معلوماتی را که عودت کنندگان حین بازگشت شان در نقاط  ردروی آن تمرکز صورت گینکته مهم که باید 

ه های گزارش یافت .ا بعد از بازگشت به آنجا میروندنه محل دقیق که آنه ، ذکر میکنند،دارندمیدهند، بیشتر مقصد که قصد عزیمت آنرا  پول

نشان  ،مقاطع مختلف زمان صورت گرفتهدر کننده گان عودت ساس مصاحبه ها با بر اکه  گاننظارت عودت کنند پیرامون (UNHCR)اخیر

  3.مقصد مورد عزیمت عودت کنندگان و مقصد حقیقی آنان وجود داردمیدهد که تفاوت های بارز میان 

  1395 ی سالنندگان و بیجاشدگان داخلی(، برویت منابع معلوماتجمیعت بیجاشده ) عودت کاز لحاظ ده والیت برتر : 3ل جدو

 والیات

عودت کنندگان 

 غیر مسجل
IOM 

عودت کنندگان 

 غیر مسجل
UNHCR 

عودت کنندگان 

 غیر مسجل
OCHA 

مجموع جمعیت 

 بیجا شده

نسبت 

بیجاشدگان بر 

 جمعیت میزبان

نسبت 

بیجاشدگان بر 

 تمام بیجاشدگان

 

  30.4 29.1 448،993 33،771 115،528 299،694 ننگرهار

  8.3 2.7 122،771 15،504 81،092 26،175 کابل

  6.5 9.9 95،402 63،420 25،526 6،456 کندز

  6.0 8.9 88،877 85،307 2،783 787 تخار

  4.9 7.8 72،096 38،549 28،035 5،512 بغالن

  4.9 8.0 71،949 68،743 1،634 1،572 هلمند

  4.8 6.0 71،145 50،548 5،591 15،006 کندهار

  3.9 16.7 57،440 57،007 158 275 ارزگان

  3.5 10.0 51،670 51،380 154 136 فراه

  3.2 10.6 47،135 1،599 24،649 20،887 لغمان

    1،478،826 643،442 372،574 462،810 مجموع

 

گان  شد ابان می باشد. جریان بزرگ بیججمعیت مناطق میزبه رویت سهم  همچنان نشان دهندۀ مقیاس جابجایی بیجاشدگان 3جدول شماره 

جدی  دند، با چالش هایدر مقایسه با جوامع میزبان سبب شده است تا همین جوامع میزبان که از قبل در شرایط دشوار اقتصادی زندگی می کر

فیصد  30 ،ن. والیت ننگرهار در حال حاضر بیشترین بار افراد بیجا شده را بر دوش دارد که تعداد آنها در تناسب با جوامع میزباروبرو مواجه شوند

فیصد را تشکیل می دهد در حالیکه این رقم در والیات لغمان،  17جمعیت بیجا شده از مجموع نفوس والیت ارزگان  4د.آنان را تشکیل می ده

 فیصد می باشد.  10فراه و کندز 

ص تعدادی از ولسوالی های مشخگان داخلی نمونه های متمایز جغرافیایی را پیروی می نمایند و در عودت کنندگان  کنندگان و بیجاشد

را در هر ولسوالی افغانستان )نقشه چپ( و در شرق گان داخلی( تعداد کُل از بیجاشدگان )عودت کنندگان و بیجا شد 1ند. نقشه پراگنده هست

 دارند.را انستان و شرق افغ که جمعیت بیجا شده تمایل به رفتن به جنوب، شمالوضوح قابل مشاهده است . به راست( نشان می دهد افغانستان )نقشه
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 1395: جمعیت بیجا شده )عودت کنندگان و بیجا شدگان( به اساس ولسوالی، 1 نقشه

 افغانستان

 

 شرق افغانستان

 
2016سال  الی دسامبر , جنوری  OCHA, UNHCR, IOM منبع: بانک جهانی, به اساس معلومات       

ازه گیری دقیق پیرامون معلومات جمع آوری شده توسط ادارات بشردوستانه صورت گیرد، این معلومات با معلومات مخازن برای اینکه اند

رۀ دااوالیتی توسط از سه زاویه به گونه مقایسوی میتوان بازنگری کرد. معلومات  (IOM-DTM)اداره ارگان های محلی در سطح هر والیت و 

که در آن والیات بلخ، هرات و والیت کشور ارائه میکند،  34جمله  والیت از 31گان را در مورد عودت کنندمستقل ارگان های محل برآورد 

هدف کمک های بشردوستانه منظور به  فیصد نفوس مورد تمرکز را 96تی هستند که والیت از جمله آنعده والیا 31پنجشیر شامل نمی باشند. این 

طور قابل ببین المللی ارقام ادارۀ مستقل ارگان های محل و نهادهای بشردوستانه  اد کُل بیجا شدگان مطابققابل مالحظه است که تعد. قرار میدهد

کل ) به ش را در بر میگیرد گان داخلی(افراد بیجا شده )عودت کنندگان و  بیجاشدمیلیون  1.4حدود شت دارند، طوریکه مشابهبا هم دیگر توجه 

گان داخلی جا شدبی گان وبا اینحال دسته بندی یا توزیع عودت کنند ،صورت گرفتهیل به جزئیات باالی آن بحث در ذمراجعه نمائید(. هرچند،  20

الف( ) پیرامون تفاوت های آشکار آاین دو مورد مشخص توضیحات ذیل درخور توجه اند:متفاوت می باشد.  تحت تمرکز،به مثابۀ سهم از نفوس 

نندگان به ک؛ )ب( اینکه ممکن بعضی از عودت های اداری در ساحه و بیجا شدگان داخلی از طریق چینل وار بودن تمایز بین عودت کنندگاندش

 مجرد آمدن به افغانستان دوباره از محالت زندگی خویش بیجا شده باشند. 

بشردوستانه بین المللی در والیات نهاد هایاداره مستقل ارگان های محلی و  مقایسه آمار: 20شکل   

 

 2016دسامبر  –کنندگان و بیجا شدگان ، جنوری  پیرامون عودت  IOM, IDLG, UNHCR, OCHAنبع: محاسبه کارکنان بانک جهانی به رویت آمار  م
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والیت برتر به ترتیب عبارت اند از: کندز )اکثریت  7این دسته بندی ارقام به سطح والیت ادارۀ مستقل ارگان های محل پیشنهاد می نماید که 

 ا شده گان داخلی(، ننگرهار )اکثریت بازگشت کننده گان(، کابل )اکثریت بازگشت کننده گان(، تخار، فاریاب، اروزگان و هلمند. طبق ارقامبیج

 فیصد از مجموع بیجاشده گان را در خود جا داده است. 70ادارۀ مستقل ارگان های محل، این هفت والیت به تنهایی خود 

ت اند از: کندز والیت برتر به ترتیب عبار 7پیشنهاد می نماید که  به سطح والیاترقام ادارۀ مستقل ارگان های محل اتذکر یافته دسته بندی  

لمند. طبق ارقام زگان و هان(، کابل )اکثریت عودت کنندگان(، تخار، فاریاب، ارگداخلی(، ننگرهار )اکثریت عودت کنند گان)اکثریت بیجا شده

 فیصد از مجموع بیجاشدگان را میزبان اند. 70یی خویش حل، این هفت والیت به تنهاادارۀ مستقل ارگان های م

 بازگشت کننده گان

( نشان می دهد که مقصد عزیمت عودت گان )مسجل و غیر مسجلدربارۀ عودت کنند (UNHCR)و  (IOM)ارقام به دست آمده از دفاتر 

فیصد  6فیصد به کابل،  12گان قصد برگشت به ننگرهار، فیصد از عودت کنند 50حدود  .یات شرقی افغانستان متمرکز میباشدگان بیشتر به والکنند

یح داده را ترجگان قصد عزیمت به مناطق شهری و نیمه شهری .در داخل والیات، عودت کنند نقشه دوم()فیصد به کنر را داشتند  5غمان و به ل

 دیکی های ولسوالی ها را داشتند.و اغلب آنها عزم رفتن به مراکز ولسوالی ها یا در نزاند 

  داخلی( )عودت کنندگان و بیجا شدگان  1395ه بر اساس ولسوالی ها در سال جمعیت بیجا شد : 2نقشه 

 افغانستان

 

 شرق افغانستان

 
2016، پیرامون عودت کنندگان و بیجا شدگان،جنوری الی دسامبر سال   OCHA, UNHCR, IOM : محاسبه کارکنان بانک جهانی به رویت آمارنهاد های  منبع        

( امار مشابه را پیرامون مجموع بیجا UNOCHAو  IOM ،UNHCR)معلومات توحید شده توسط ادارات بشردوستانه بین المللی 

ی در اداره مستقل ارگان های محلمخزن معلومات  ن هم، دسته بندی عودت کنندگان به اساس نفوس تحت تمرکز مطابق شدگان ارائه میدارد. با آ

فیصد از مجموع تعداد بیجا شدگان را عودت  35، (. مطابق معلومات این مخزن 20 ) مراجعه به شکلکشور، متفاوت می باشد  سطح والیات

نی بیشتر د گزراش داده است )یعفیص 58آنرا  بین المللی بشردوستانه (، در حالیکه آمار نهاد های500.000تر از )یعنی کم کنندگان تشکیل میدهد

 نماید که شش والیت برتر هر کدام ادارۀ مستقل ارگان های محل برای والیات پیشنهاد می(. این دسته بندی معلومات عودت کننده 820.000از 

از جمله  (ننگرهار، کابل، بغالن و لغماناز این میان چهار والیت آن )میباشند.  به ترتیب عبارت اند از: ننگرهار، کابل، هلمند، بغالن، لغمان و کندز

گان تمامی عودت کنند فیصد 80کمک های بشردوستانه نهادهای مختلف می باشند. این والیات در مجموع بیش از بزرگترین دریافت کنندگان 

 . میزبان اندرا 
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از  2016بیجا شده از اثر افت های طبیعی نیز در سال  70000بیجا شده اند، تقریباً حدود  دۀ داخلی که بر اثر ناامنی هابرعالوۀ افراد بیجا ش 5 

 جمع آوری گردیده است(. OCHAمحالت اصلی زندگی شان بیجا شده اند )این ارقام توسط دفتر 

فتر د بارت است از ماتریکس تعقیبی جابجایی بیجا شدگان عامار،مقایسه منبع دیگر 

(IOM) که در حال حاضر تنها برای سه والیات شرقی یعنی ننگرهار، لغمان و کنر در است ،

عودت کنندگان تنها در والیت ننگرهار در مورد شمار دسترس می باشد. در سطح والیات، 

و ملل متحد تفاوت بزرگ قابل مشاهده است، هر چند شمار کُل  (IOM-DTM)ارقام  میان

عودت تعداد کُل از  (IOM-DTM)شابه می باشند. ارقام گان بطور قابل توجه مبیجا شد

و  (IOM)تن گزارش داده است، در حالیکه ارقام  276275را در والیت ننگرهار  کنندگان

(UNHCR)  تن می باشد.  415222حدود  عودت کنندگان،در مورد 

 والیت

شمار عودت 

 کنندگان

 IOM  و
UNHCR  

شمار عودت 

 کنندگان 

 DTM 

 276،275 415,222 ننگرهار

 36،092 45،536 لغمان

 38،763 37،273 کنر

 (IDPs)داخلی بیجا شدگان 

ار غیرمنظم می باشد بیجا شدگان داخلی بسی، مشخصات )پروفایل( جغرافیایی بین المللی طبق معلومات ارایه شده توسط منابع موسسات بشردوستانه

 ، والیت کشور و در هر سه ولسوالی 34، در UN-OCHAیروی می نماید. طبق معلومات را پو در مقایسه با عودت کنندگان  الگو های مختلف  

 مال و جنوب افغانستان مسکن گزین شده.  حجم زیادی از افراد بیجا شدۀ داخلی اکثراً در شد بیجا شدۀ داخلی حضور دارنددر یکی از آنان افرا

لی در مراکز گان داخیت را دارند و به این ترتیب، اکثر  بیجاشدمیل به کوچیدن در وال(. افراد بیجاشدۀ داخلی مراجعه نمائید نقشۀ سومبه ) اند

(، کندز 69000هلمند )تن(، به تعقیب آن  85000است )ین شمار از بیجاشدگان داخلی والیات مستقر می شوند. والیت تخار میزبان بزرگتر

. افرادبیجاشدۀ داخلی میل کوچیدن به میزبان میباشندز افراد بیجاشدۀ داخلی را ( ا51000( و کندهار )51000(، فراه )57000زگان )(، ار63000)

. ند مرکز والیت یا ولسوالی را مسکن گزین میشومعموالً به ایجاد شبکه اجتماعی اقدام مینمایند ونزدیکترین ساحات امن را دارند، جائیکه آنها 

در حالیکه این ارقام در داخل ولسوالی بیش از  ،دنهمان والیت را تشکیل می ده فیصد نصف جمعیت 90بیش از  ،گان داخل یک والیتبیجا شد

. افراد بیجا شدۀ داخلی کوشش می کنند تا در مراکز والیات مستقر شوند؛ 5فیصد یک بر سوم حصه جمعیت آن ولسوالی را تشکیل می دهد 90

ان محسوب گجابجایی به بیجا شدت فوق الذکر در زمرۀ محالت درجه یک گان، مراکز والیاجابجایی بیجا شددر میان شش والیت برتر از بابت 

 می شوند.

 1395: بیجا شدگان داخلی، بر اساس جا بجایی در ولسوالی ها در سال 3نقشۀ نقشه 

 افغانستان

 

 شرق افغانستان

 
 2016راجع به بیجا شدگان داخلی که بر اثر درگیری های داخلی، جنوری الی دسامبر  UN- OCHAمنبع  ممنبع : بانک جهانی، بر اساس معلومات ارایه شده توسط 
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 والیت

ارقام بیجا 

شده گان 

داخلی 

توسط 
OCHA 

ارقام بیجا 

گان شد

داخلی 

توسط 
DTM 

 182،162 33،771 ننگرهار

 19،079 1،599 لغمان

 31،567 3،656 کنر

 به مثابه نفوس تحتگان داخلی نشان می دهد که توزیع بیجا شددر سطح والیات های محل  مخزل معلوماتی اداره  مستقل ارگانآمار 

 65، رای والیاتب اداره مستقل ارگان های محلیمخزن  متفاوت می باشد. طبق معلومات بین المللی در مقایسه با منابع ادارات بشردوستانهتمرکز، 

فیصد  43کمک های بشردوستانه آن را حدود باشند. این درحالی است که نهاد های داخلی می  و خانواده های گان، افرادمجموع بیجا شد فیصد از

ولی از جانب دیگر آمار گان داخلی وجود دارد، بیجا شد 920.000می دهد که تقریباً نشان آمار اداره مستقل ارگان های محل گزارش داده اند. 

 ، آنچنانکه قبالً تذکراختالف آمار و ارقاماست. این گونه ثبت نموده  606.000داخلی را  بیجا شدگان رقم آن نهاد های کمک کننده بشردوستانه

در متفاوت داری ا بنابر منابعگان  داخلی و عودت کنند ۀار بودن تمایز بین افراد بیجا شدد: )ا( دشورفت، ممکن بر اثر دالیل ذیل رونما گردیده باش

غانستان بعد از آمدن شان به افعودت کنندگان بعضی والیت نسبت به ولسوالی؛ )ج( احتمال دارد که متفاوت بودن سطح معلومات در ساحه؛ )ب( 

 از محالت خویش بیجا شده باشند.

 (DTM)با ارقام بین المللی بشردوستانه  حاصله از آمار نهاد هایهنگام مقایسه نتایج از 

در شمار بیجا شدگان  ۀرجستاوت بتف چنین برمیاید که، (IOM)سازمان بین المللی مهاجرت 

یجا ور مثال، شمار از ب. بطداخلی وجود دارد که باید هر چه بیشتر روی آن تحقیق صورت گیرد 

در ، تن گزارش داده شده است  182162حدود  (DTM)گان داخلی در ننگرهار توسط شد

با استفاده  تن گزارش داده است. 33771گان داخلی را فقط  شمار بیجا شد (OCHA) نهاد حالیکه

تصدیق می نماید که جمعیت بیجا  (IOM-DTM)به سطح ولسوالی، با آن هم نهاد از معلومات

مراکز ولسوالی مسکن گزیده اند و رتبه بندی ولسوالی ها در هر والیت  اطرافشده در داخل و 

 بطور مناسب سازگار می باشد.
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 نافغانستا در جهانی بانک گروه برنامهمه : ضمی

 

تدوین گردیده است، که  1399الی سال مالی  1396برای سال مالی  (CPF)برنامۀ گروپ بانک جهانی در افغانستان توسط چهارچوب مشارکت کشوری  .1

ی اربر سه بخش عمدۀ راهبردی تمرکز دارد: )الف( ساخت نهاد های قوی و مسؤول برای کمک به اهداف دولت سازی حکومت، قادر ساختن دولت برای اج

رکز بر موظایف اساسی، منجمله ارائه خدمات اولیه برای مردم و ایجاد یک محیط مطلوب برای انکشاف سکتور خصوصی؛ )ب( حمایت از رُشد فراگیر، با ت

پذیری میان  توسعه بشری و کاهش آسیب ۀساحات عقب مانده و اسکان شهری خالف ماستر پالن و )ج( تعمیق شمولیت اجتماعی از طریق نتایج بهبود یافت

 بخش های فقیر جامعه، بشمول تعداد بزرگی از بیجا شدگان داخلی و عودت کننده گان. 

راه به منظور تطبیق  میلیارد دالر امریکایی  3.46بانک جهانی به افغانستان متعهد به پرداخت  (IDA)به بعد، اداره انکشاف بین المللی  2002سال ماه اپریل از  .2

 436.4میلیارد دالر آن به شکل کمک بالعو  و  3.02ازسازی و تمویل پنج برنامه عملیاتی بودجه در افغانسان گردید. از این جمله پروژه های انکشافی و ب

پروژه فعال اداره انکشاف بین المللی را با تعهد خالص  15بانک در حدود میلیون دالر آن به شکل قرضه بدون سود خوانده شده است. بانک در حال حاضر 

کشور و سازمان های کمک کننده به مبلغ  34از  (ARTF)عالوه بر آن، صندوق بازسازی افغانستان  میلیارد دالر را در افغانستان تطبیق مینماید. 1.1ود حد

میلیارد دالر  4،45ن و میلیارد دالر امریکایی را برای مصارف بودجه عادی حکومت افغانستا 4،2میلیارد دالر امریکایی جمع آوری کرده است و به مبلغ  9،2

 1،27به بعد، سهم فعال اداره انکشاف بین المللی به ارزش  2016امریکایی را برای برنامه های سرمایه گذاری حکومت، کمک نموده است. از ماه سپتمبر 

 کایی میباشد.میلیارد دالر امری3،1میلیارد دالر امریکایی و سهم سرمایه گذاری فعال صندوق بازسازی افغانستان به ارزش 

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

. میپردازد نافغانستا 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 بالعو  مالی وجوه دالر میلیارد 1 به نزدیک مجموع در افغانستان بازسازی صندوق و انکشافی المللیبین سازمان

 بازسازی ذاریگ 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 کوهژه اتصال پرو » 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

ملیون دالر برای پروژه کمکهای  5(، و E-Governanceروژه حکومتداری الکترونیکی )ملیون دالر برای پ 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  90ملیون دالر برای پروژه احیا و توسعه آبیاری،  70، عهمزر 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 دهیغیرقرضه 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 برنامه این. بود گیریتصمیم و  سازیپالیسی زمینه در دولت اصالحات کار دستور از حمایت آن هدف که کرد تأیید را « تحلیل و
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. میکند فراهم بار آوردن دانشبه و هاتحلیل معرفی برای محلی تحقیقاتی مؤسسات و هاپوهنتون دولت، با همکاری خالقانه هایراه معرفی برای را

 گیعوامل شکنند و صادیاقت 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 نتایج. است پرداخته افغانستان

 .ارائه شد

 این به 2008 مالی سال از نافغانستا 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 ازدیاد 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 بازارهای در عملیات دو و ،(TPS) هوتل

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

 . است

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

 شکننده هایکشور 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 سرمایه 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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 منتخب اقتصادی هایشاخص: 1 جدول ضمیمه

  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 سطح درآمد ملی
      

های تخمین

 اولیه
 بینی هاپیش

 1,885 1,736 1,603 1,466 1,338 1,210 1,151 1لیارد افغانی(/داخلی اسمی )م تولید ناخالص

 25.6 24.1 22.7 21.2 19.7 19.7 20.0 1(/امریکایی تولید ناخالص داخلی اسمی )ملیارد دالر

 718 675 650 619 590 606 633 (امریکایی )دالر درآمد سرانه

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

        )رشد به فیصدی( حقیقیاقتصاد 

 3.6 3.1 3.4 2.6 2.2 1.1 1.3 1/حقیقیرشد تولید ناخالص داخلی 

 2.5 2.0 2.5 1.5 6.0 5.7− 0.1− زراعت        
 3.5 2.5 3.0 2.0 0.8− 4.2 2.4 صنعت        

 4.1 3.7 3.8 3.3 1.9 1.6 2.2 خدمات        

        )فیصد(لص داخلی ترکیب تولید ناخا

 21.0 20.5 20.4 20.7 21.6 21.7 23.5 زراعت  

 21.5 19.9 20.1 20.3 21.1 23.3 22.3 صنعت  

 57.5 53.6 53.5 53.4 52.2 55.0 54.2 خدمات  

        (ماهه 12 تغییر فیصدی ،% ) هاقیمت

 5.0 5.0 5.0 6.0 4.4 1.5− 4.6 دوره( اوسط) های مواد مصرفیتورم قیمت

 .. .. .. .. 4.0 1.3− 2.4 (جات، اوسط زمانیبه استثنای تیل و غله) اصلیتورم 

 .. .. .. .. 4.6 0.2 1.4 )پایان دوره( های مواد مصرفیتورم قیمت

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

 1,269 1,059 888 769 720 667 783 2( / کاییدالر امریصادرات کاال )میلیون 

 9,497 9,044 8,222 7,648 7,284 7,867 8,711 3( / دالر امریکاییواردات کاال )میلیون 

 32.1- 33.1- 32.3- 32.5- 33.3- 36.6- 39.6- تجارتی بیالنس

 28.3 29.9 31.4 34.4 39.0 38.2 38.0 انتقاالت جاری خالص

 2.7- 1.0- 1.0 3.4 4.4 5.4 8.0 حساب جاری بیالنس

 7,800 7,700 7,600 7,500 7,255 6,682 7,158 (دالر امریکاییناخالص )میلیون  یذخایر ارز

 9.9 10.2 11.1 11.8 12.0 10.2 9.9 ناخالص )ماه واردات( ذخایر ارزی

 5.6 5.9 6.1 6.4 6.4 6.3 6.5 4خارجی / قرضه

 .. .. .. .. 67.9 61.4 57.4 دوره( وسطا، امریکایی )افغانی/دالر نرخ مبادله

 .. .. .. .. 66.8 68.1 58.1 ، پایان دوره(امریکایی )افغانی/دالر نرخ مبادله

    98.2 92.5 98.5 103.4 5/ی نرخ مبادله حقیق

               (داخلی ناخالص تولید % ) مالی و پولی هایشاخص

 35.0 34.3 34.0 34.4 34.7 34.9 35.1 (M2پول گسترده )

 20.0 19.2 18.2 17.7 17.3 17.4 17.7 هامجموع سپرده

 .. .. .. .. 68.0 71.5 66.0 های دالری )%(سهم سپرده

 5.5 4.5 4.3 3.8 3.4 3.9 3.8 تجارتیهای به سکتور خصوصی، بانک قرضه

 27.5 23.6 23.9 21.2 19.7 22.2 21.6 نسبت قرضه بر سپرده ها )%(
 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

 ده اند.تقویم میالدی تخمین گردی

 .تخمینی قاچاق یاغیررسمی  تجارت شامل/ 3  .کشور در غیرساکن افراد به کاال فروش استثنای به/ 2
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  .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،  9بر اساس بستۀ موزون اسعار  / کاهش در شاخص به معنی کاهش در ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی است.5

 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 زی،کمر بانک احصائیه، مرکزی اداره: منابع

  

 
 

 

 منتخب مالیهای : شاخص2 جدول ضمیمه

  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 برحسب ملیارد افغانی، مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد
های تخمین

 اولیه
 بینی هاپیش

 225.9 199.6 176.3 157.7 141.2 122.4 100.1 ید داخلیعوا

 99.6 84.3 77.7 73.9 69.5 59.5 51.8 عواید مالیاتی

 52.1 46.5 41.5 37.9 31.3 30.4 26.0 عواید گمرکی

 74.2 68.8 57.1 45.9 40.4 32.4 22.3 عواید غیرمالیاتی

 329.4 300.3 277.3 246.7 209.2 181.1 180.7 های مالی بالعو کمک

 216.5 197.9 181.1 160.9 148.5 123.7 119.1 های اختیاریکمک

 112.9 102.4 96.2 85.8 60.1 57.4 61.6 های غیراختیاریکمک

 565.6 506.8 455.8 398.5 341.9 318.8 301.0 مجموع مخارج

 396.2 354.1 316.4 279.7 248.0 235.9 228.3 مصارف عادی

 235.3 208.3 184.3 164.2 145.5 143.6 137.4 امنیتی

 160.9 145.8 132.1 115.5 102.5 92.3 91.0 ملکی

 86.6 79.8 73.7 66.0 58.6 54.5 52.7 معاشات و دستمزد

 30.1 27.8 24.0 20.5 18.6 17.3 16.3 عملیات و حفظ و مراقبت

 7.5 5.2 4.8 2.9 2.3 2.3 1.9 ییمصارف سرمایه

 34.8 31.2 28.0 24.9 22.2 17.0 19.2 انتقاالت حقوق اجتماعی

 1.9 1.7 1.4 1.2 0.8 1.2 0.9 های سودپرداخت

 47.1 43.4 40.1 33.7 29.0 18.0 9.9 مصارف انکشافی اختیاری

 122.4 109.3 99.4 85.0 64.9 64.9 62.8 مصارف انکشافی غیراختیاری

 0.9- 0.0 1.0 5.1 12.7 7.8- 19.0- بیالنس اختیاری )عادی + انکشافی اختیاری(

 10.4- 6.9- 2.2- 5.9 8.5 15.3- 20.2- بیالنس کلی

 339.8- 307.2- 279.5- 240.8- 200.7- 196.4- 200.9- های مالیبیالنس کلی بدون کمک

 57.0 56.4 55.7 56.4 56.9 51.9 43.8 نسبت عواید به مصارف عادی

 های کارکنان بانکبینی( و پیشAFMISمنابع: وزارت مالیه )

 مطابقت دارند. –)مطابق تقویم میالدی(  جدی الی قوساز یعنی  –سال ها به سال مالی افغانستان 
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 منتخب مالی هایشاخص: 3 جدول ضمیمه

 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

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

 اولیه
 بینی هاپیش

 12.0 11.5 11.0 10.8 10.5 10.1 8.7 عواید داخلی

 5.3 4.9 4.8 5.0 5.2 4.9 4.5 یعواید مالیات

 2.8 2.7 2.6 2.6 2.3 2.5 2.3 گمرکی عواید

 3.9 4.0 3.6 3.1 3.0 2.7 1.9 عواید غیرمالیاتی

 17.5 17.3 17.3 16.8 15.6 15.0 15.7 های مالی بالعو کمک

 11.5 11.4 11.3 11.0 11.1 10.2 10.3 ریهای اختیاکمک

 6.0 5.9 6.0 5.9 4.5 4.7 5.4 های غیراختیاریکمک

 30.1 29.2 28.4 27.2 25.6 26.4 26.2 خارجمجموع م

 21.1 20.4 19.7 19.1 18.5 19.5 19.8 عادیمصارف 

 12.5 12.0 11.5 11.2 10.9 11.9 11.9 امنیتی

 8.6 8.4 8.2 7.9 7.7 7.6 7.9 ملکی

 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.5 4.6 و دستمزد معاشات

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

 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 ییمصارف سرمایه

 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4 1.7 اجتماعیحقوق انتقاالت 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سودهای پرداخت

 2.5 2.5 2.5 2.3 2.2 1.5 0.9 یاریاخت مصارف انکشافی

 6.5 6.3 6.2 5.8 4.8 5.4 5.5 غیراختیاری مصارف انکشافی

 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 0.6- 1.7- اختیاری( عادی + انکشافیاختیاری ) بیالنس

 0.5- 0.4- 0.1- 0.4 0.6 1.3- 1.8- کلی بیالنس

 18.1- 17.7- 17.4- 16.4- 15.0- 16.2- 17.5- ی مالیهاکلی بدون کمک بیالنس

 57.0 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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 تخب مالیمن هایشاخص: 4 جدول ضمیمه

 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

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

 اولیه
 بینی هاپیش

 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 2.0 1.7 عواید داخلی

 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 یعواید مالیات

 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 گمرکی عواید

 1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 عواید غیرمالیاتی

 4.5 4.2 3.9 3.6 3.1 2.9 3.1 های مالی بالعو کمک

 2.9 2.7 2.6 2.3 2.2 2.0 2.1 های اختیاریکمک

 1.5 1.4 1.4 1.2 0.9 0.9 1.1 های غیراختیاریکمک

 7.7 7.0 6.5 5.8 5.0 5.2 5.2 خارجمجموع م

 5.4 4.9 4.5 4.0 3.7 3.8 4.0 عادیمصارف 

 3.2 2.9 2.6 2.4 2.1 2.3 2.4 امنیتی

 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 1.5 1.6 ملکی

 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 و دستمزد معاشات

 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 عملیات و حفظ و مراقبت

 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ییمصارف سرمایه

 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 یاجتماعحقوق انتقاالت 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سودهای پرداخت

 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 اختیاری مصارف انکشافی

 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 1.1 1.1 غیراختیاری مصارف انکشافی

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1- 0.3- اختیاری( عادی + انکشافیاختیاری ) بیالنس

 0.1- 0.1- 0.0 0.1 0.1 0.2- 0.4- کلی سبیالن

 4.6- 4.3- 4.0- 3.5- 3.0- 3.2- 3.5- ی مالیهاکلی بدون کمک بیالنس

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