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 پیشگفتار

 

 مدت میان اندازچشم و ریاخ یاقتصاد تحوالت پوشش به و شودیم منتشر سال در بار دو افغانستان اقتصادی گزارش

 فقدان هرچند. ردیگیم قرارتر و تحلیل عمیق تمرکز موردخاص  عموضو کی ه،ینشر هر در. پردازدیم افغانستان

 ممکن که آنجا تا شده تالش اما است، کرده دشوار حدود تا را قیدق لیتحل کشور نیا در یکاف ارقام و معلومات

 گسترده نیبمخاط یبرا افغانستان اقتصادی شرازگ. شود استفاده جامعای گونه به نانیاطم قابل ارقام و آمار از است

 جمع و یخصوص سکتور کمک، لیتمو یکشورها ری،یگمیتصم رأس در افراد جمله از است، شده گرفته نظر در

  . افغانستان اقتصاد در لیدخ نیمتخصص و لگرانیتحل

 

ه تهی( GMFDR یاعضا همه)و توبیاس هاک  یفراه امان ف،ینص ایکلود ا،یجو عمر محمد توسط گزارش نیا

دیگر اعضای تیم و ( GPVDRاقتصاددان ارشد ) یردائل ایلویسات مفید ارائه شده توسط یاز نظرن شده است. مؤلفی

 تحت گزارش نیااین سند کمک نموده است.  طراحی در( SACKBری )اهلل ناصاحسان. کنندکشور قدردانی می

رئیس دفتر ) مسائو رابرت و( GMFDR، آمر بخش اقتصادکالن و مدیریت مالی) یرچهود شوبهام یکل ییهنمار

 قصندو کارمندان از یافتیدر اتشنهادیپ و یهمکار خاطربه نیهمچن گانه سندینو. است شده آماده( ساحوی

 .کنندیم سپاس اظهار و تشکر پول یالمللنیب
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 خالصه و نکات برجسته

 

  
ابل قکاهش باعث و تداوم فضای نامعلومی سیاسی  بدینسو 2014المللی از سال کاهش نیروهای امنیتی بین

وز افزون ر تهدیدات امنیتیشده است، درحالیکه کشور با  های مالیفشارو افزایش اقتصادی رشد توجه 

مدیریت  با موفقیترا  ناشی از روند انتقالهای فوری چالش توانستافغانستان با آن هم، . مواجه بوده است

ایجاد  آینده هایسالطی  نرم رشد اقتصادی بهبودبرای را و شرایط نموده  حفظرا  کالناقتصاد ثبات  ند؛ک

ر دبایست دولت منابع جدید رشد اقتصادی را ، و هستند جدی ماندهخطرات باقیبا این حال . کند

   .یابدبالعوض سراغ مالی کمک های خاطر جبران کاهش بدرازمدت 

افزایش که رسید صد در 1.5 رقم تخمینی به( 1394)مطابق به سالی مالی  2015رشد اقتصادی در سال 

فیصد(  1.4) صنایعتوسط سکتور رشد این . دهدنشان می 2014د در سال صدر 1.3 رشد نسبت بهرا  اندک

 فیصد( -2) زراعتانقباض در بخش  که رشد در این سکتورها به میان آمد،فیصد(  2.8خدمات )سکتور و 

چنانکه  گذاری بهبود یافته باشد،سطح سرمایهکه به نطر میرسد  ،پس از چندین سال کاهش. را جبران نمود

 هایسالسطوح نسبت به هنوز هم  ولی یافت. افزایش کمی 2015در سال جدید  هایشرکت زجوا تعداد

به  ولیتورم پ .میباشند سرمایه گذاری سر راههای امنیتی همچنان چالشزیرا  ،است ترپایین 2012-2013

ها قیمت. دلیل کاهش بودفیصد  4.5به میزان  2014در سال این رقم که حالی ، درکاهش یافتصد در -1.5

 قیمت جهانی کاالها است.پایین بودن و داخلی  تقاضایکند شدن 

ل طور قاببهسال در طول جایگاه مالی دولت ، مدیریت مخارجو عواید  آوریدر جمعاصالحات  در نتیجۀ

 ،افزایش یافت 1394مالی صد تولید ناخالص داخلی در سال در 10.4. عواید داخلی به بهبود یافت توجه

 جۀنتی بهبود در عواید ی را نشان میدهد.افزایش قابل توجه 1393مالی فیصد در سال  8.7 میزان هکه نسبت ب

. دولت اشدمیب عواید مدیریتدر و بهبود  آوری مالیات ناپرداخته شده،جمع، پالیسی مالیاتی ت دراصالحا

لید ناخالص فیصد تو 26.2از  تنها اندک مصارف. مجموع پرداخت دقیق مخارجمدیریت به همچنین 

 .افزایش یافت 1394یصد در سال ف 27به  1393مالی داخلی در سال 

کاهش جریان که دلیل آن  ،اُفت نمود 2015در سال  دالر امریکاییفیصد در برابر  7به میزان افغانی ارزش 

 -و  ،دالر امریکاییبه  های شاناندازپس نگهداریبرای  گزارانسپرده ارجحیت بیشتر، ی مالیهاکمک

   .بوده است مهاجرت پیِدر از کشور خروج سرمایه  - احتماالً

رشد کند اقتصادی و وخیم شدن اوضاع امنیتی باعث بلند ، درصدی در افغانستان 3رشد جمعیت توجه به با 

بلند رفتن میزان فقر  .گردیده است 1392درصد در  39.1به  1390درصد در سال  35.8رفتن میزان فقر از 

سه  1392و  1390نرخ بیکاری میان سالهای  های کاری محدود در کشور است.نگر فرصتهمچنان نمایا
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II 

های شغلی و وخامت افزایش فقر، کاهش فرصت درصد نیروی کار رسید. 22.6افزایش یافت و به میزان  چند

 گردیده است. به بیرون از کشور اوضاع امنیتی منجر به افزایش مهاجرت

که یگردد م بینی. پیشاستسه سال آینده طی رشد اقتصادی  بطیهنده بهبود دنشان مدتمیانانداز چشم

ر دها رفتار خود را خانوارو ها شرکت هاینکبا فرض البته ، برسدفیصد  1.9به  2016در سال رشد  میزان

 1.9تدریج از بهشد رمیزان که  های اقتصادی حاکی از آنندبینی. پیشتطابق ببخشند امنیتی شرایط وخیمتر

یشتر ثبات بسیاسی  ، مشروط بر اینکه وضعیترودلند بب 2018فیصد در سال  3.6به  2016فیصد در سال 

منجر  تیامنی اوضاع دروخامت هرگونه . با این حال، شده موفقانه اجرا گردندریزی صالحات برنامهاو بیابد 

 .رشد اقتصادی خواهد گردیددورنمای  گی بیشتر درتیره به
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 یاقتصاد ریاخ افاتانکش. الف

 منظرپس .1

شرایط سیاسی و امنیتی 

اقتصادی و انکشاف همچنان 

ل را شک اجتماعی افغانستان

 دهدمی

ت مبارزه با فساد فراگیر، تقویبا تمرکز بر را  آرزومندانهاصالحات  وحدت ملیجدید ، حکومت 1394در طول سال  

در این ت با این حال، پیشرف .روی دست گرفتن صلح روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه، و بازگرداند

 تعداد حمالتافزایش و داعش  جانبتهدیدات از آغاز شدید، از جمله و های امنیتی فزاینده چالشدر اثر  هابخش

 .کند شده است ،تغییر در رهبری آنپس از طالبان 

ربر دخصوصی  سرمایه گذاری، و امهع ، ارائه خدماتمصئونیت افرادبرای  را جدیتهدید  های امنیتیاین چالش

بدین سو همچنان  2012وضعیت از سال و رسید،  سابقهبه میزان بی ملکیافراد ، تعداد تلفات 2015در سال  .دارند

شده رت مهاجمیزان افزایش موجب های کافی برای اشتغال فرصتفقدان . وخامت اوضاع امنیتی و بدتر شده است

درخواست اتحادیه اروپا کشور عضو  28در که برای اولین بار تعداد پناهجویان افغان  ،2015در سال  مشخصاً .است

ناهجویان پبزرگ  جمعیتها دومین افغانطوری که در حال حاضر ، باال رفت پناهندگی کردند بیش از چهار برابر

هندگان رهای میزبان اکثر پناکشوهمچنان با این حال، پاکستان و ایران  .دهندتشکیل می هاپس از سوریرا در اروپا 

 .فرد میباشد میلیون 2.5بالغ بر  رشودو کگان در این تعداد کل پناهندو  ،هستندافغان 

 ندمیک ایجاد سرمایه گذاری و رشد مقابل در را خطرات ناامنی افزایش: 1 شکل

 

 

 EuroStat( و UNAMA) افغانستان در متحد ملل سازمان مأموریت معاونت: منبع

 های سکتور حقیقیالیتفع .2

ر شدت بناامنی همچنان به

 سرمایه گذاریرشد و 

 ندمیکفشار وارد 

الص تولید ناخ درش میزانمانده است. باقی کندهمچنان المللی بین نظامیرشد اقتصادی پس از خروج نیروهای  

)سال مالی  2015سال  در درصد 1.5 تخمینیمیزان به  2014 سالدر  درصد 1.3از  شکمی افزایبا  حقیقیداخلی 

در پنج سال گذشته که  درصد 6.8متوسط رشد از  طور چشمگیربههم هنوز مقدار با این حال، این . ( بلند رفت1394

 2015فیصد در سال  1.8حدود تخمینی و به میزان است. تقاضای داخلی همچنان ضعیف است، به ثبت رسیده کمتر 
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اطمینان است. سطح بوده فیصد  7در پنج سال گذشته آن رشد ساالنه  انمیز اوسطدرحالی که ، است رشد داشته

 سرمایه گذاریا مصرف ی ی دربهبود هیچ نشانهو ، پایین استسیاسی  نامعلومیِنتیجه در  گذاران و مستهلکینسرمایه

که درحالی ،بوده فیصد 2.3معادل تنها و رشد مصرف دولت نیز کم  میزان، 2015. در سال دمیشومشاهده ن خصوصی

 .میرسیدفیصد  8یک سال قبل از آن به 

 تقاضااجزای  به تفکیک، حقیقی: رشد تولید ناخالص داخلی 1 جدول

 )برحسب فیصد(

 مالی )تخمین( 1394 مالی 1393 مالی 1392 1391 1390 1389 

 1.5 1.3 3.7 14.4 6.1 8.4 حقیقیرشد تولید ناخالص داخلی 

 1.8 4.4 3.8 12.4 7.8 7 (داخلیمخارج ناخالص داخلی )تقاضای 

-0.2 1.5 2 18 8 17.4 مصرف خصوصی  

 2.3 8 3.7 4.7 19.3 4.9 یمصرف دولت

-10.1 ناخالص های ثابتسرمایه گذاری  7.2-  9 9.4 7.5 6.5 

-0.9 30.9 صادرات کاال و خدمات  3.5-  22.1 6.8 4.8 

-5.6 35.7 4.9 6.8 12 کاال و خدمات واردات  2.4 
 

 د.نباشقوس( که مطابقت با سال میالدی دارد می  30بر اساس سال مالی )یعنی از اول جدی الی  1394و  1393، 1392سالهای شت: یاددا
 اسمی. به ارزش اجزای مخارج تولید ناخالص داخلیدر مورد  احصاییه مرکزی ادارهجهانی براساس ارقام  بانک کارمندان تخمین: منبع

 

بر اساس تعداد کم 

اعطا  های جدیدجواز

، سرمایه گذاری های شده

خصوصی جدید محدود 

 باشندمی

برای در حالیکه ارقام ماهوار یا ربعوار  

گذاری خصوصی در دسترس سرمایه

گذاری جوازهای سرمایه، تعداد ندنیست

ی تقریبتوان بحیث شاخص را می جدید

، تعداد 2015در نظر گرفت. در سال 

شرکتهای جدید ثبت شده در مقایسه با 

اندکی افزایش یافت، اما نسبت به  2014

همچنان  2012و  2011سطوح سالهای 

است که نشان دهنده اطمینان  نپائیجداً 

 خامتوبه دنبال گذاران ضعیف سرمایه

ترین آنها ساخت آغاز شد، که مهم 1394نها چند پروژه بزرگ سرمایه گذاری در سال باشد. تامنیتی می اوضاع

 فابریکهقرار است این باشد. می ملیون دالر امریکایی 25با سرمایه گذاری مجموعی  فابریکه ذوب آهن در کابل

انده  و مپایین باقی بسیار نیز مستقیم خارجی  سرمایه گذاریسطح  .شروع کند 1395در اواسط سال خود را تولید 

 هایپروژهمشهودترین بزرگترین و  .است دالر میلیون 150فیصد تولید ناخالص داخلی، یا کمتر از  0.7معادل 

-CASAبرق خط  ؛TAPIگاز  لولۀند از: ا عبارتهستند سازی آمادهدر دست در حال حاضر که  امهزیربنایی ع

 .وکشراه مواصالتی سلسله کوه های هندو پروژه  ؛1000

 های جدید ثبت شدهتعداد شرکت: 2شکل 

 
 گذاری افغانستان )آیسا(منبع: اداره حمایه سرمایه

باعث صنایع و خدمات 

 شدند 2015سال در رشد 

ه میزان بصنعت  ؛شد زراعت سکتورانقباض در باعث جبران صنعت و خدمات سکتورهای عرضه، رشد در  بخشدر  

 طور قابل توجهههنوز بمیزان با این حال، این  .رشد داشته اند سالدر طول فیصد  2.8به میزان فیصد و خدمات  1.4

فیصد برای  15.1صنعت،  فیصد برای 7.1) 1391و  1387 میان سالهایاقتصادی رشد اوسط  میزان تر ازپایین

 .باشدمیخدمات( 
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 فراهم ساخته شدصنعت و خدمات توسط  بود، اندک اقتصادی، با آنکه: رشد 3شکل 

 )فیصد(

  

 جهانی های کارکنان بانکبینی( و پیشCSOمنبع: اداره مرکزی احصائیه )
 

در اثر  یتزراع اتتولید

 غالت تولید کاهش در

 پائین آمده است

 
 ،زراعت وزارت توسط اولیه برآوردهای. است یافته کاهش فیصد 2 تخمینی میزان به زراعتی اتتولید ،2015 سال در

. است داشته کاهش فیصد 14 حدود( گندم بشمول) حبوبات و غالت تولید حجم که دهدمی نشان مالداری و آبیاری

 میزان ترپایین سطوح دلیل به عمدتاً که نموده است کاهش سومیک حدود در للمی گندم کشت زیر زمین ساحتم

 میزان است، لمیل افغانستان گندم تولید کل از سومیک حدود اینکه به توجه با. است بوده کشور سراسر در بارندگی

 از اغبانی،ب محصوالت تولید که زده میشود تخمین. است حساس بسیار وضعیت جوی تغییرات بهزراعتی  تولید

 .باشد یافته افزایش ،تربارندگی کم وجود با میوه، جمله

  خوب، محصول متوالی سال 3 از پس غالت تولید :1 شکل

 است نموده کاهش

 (تن هزار)

 2015 سال در خشخاش کشت زیر ساحه و تریاک تولید: 5 شکل

 است یافته کاهش

 )محور چپ: به واحد تن؛ محور راست: به هزار هکتار(

 

 
 UNODC: منبع مالداری و آبیاری زراعت، وزارت: منبع

 سال در تریاک تولید

 استداشته  کاهش 2015

 
 تخمین گرفته صورت( UNODC) جرایم و مخدر مواد مورد در متحد ملل سازمان دفتر توسط که بررسی آخرین

 به خشخاش کشت زیر ساحه که حالی در بوده، تن 3300 معادل تریاک تولید حجم ،2015 سال در که زندمی

 را قبل هایسال با مقایسه کار ،2015در سال  آمارگیری روش در عمده تغییر .زمین رسیده است هکتار 183،000
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. دنباش یافته کاهش 2015 سال در تولید میزان هم و کشت زیر ساحه هم که رسدمی نظر به حال، این با. سازدمی دشوار

 یمتق کاهش دلیل به یحدود تا و غربی و جنوبی مناطق در گیریمحصول کاهش دلیل به یحدود تا مسئله این

 زیر احهس کاهش 1.است تولید باالی سطحبا  سال دو از پس حد از بیش عرضه دلیل به کشور سراسر در تریاک

 در دهاقین زیرا باشد، صحرایی مناطق در نتیجهت بیمحصوال سال چند کنندهمنعکس است ممکن همچنین کشت

اطر صحرایی بخ مناطق  به شده آبیاریو  مرکزی مناطق در تریاک کشت ممنوعیتفرار از  برای اخیر هایسال

 2.کشت خشخاش روی آورده بودند

 است، افزایش حال در فقر

 کاهش آن اصلی املوع

 و اقتصادی رشد سرعتِ

 امنیتی اوضاع وخامت

 باشندمی

 وضعیت وخامت و اقتصادی رکود 

 عیشتم بر محسوس منفی تأثیر امنیتی

 .است گذاشته کشور سراسر در

 توضعی بررسیآمارگیری ) ترینتازه

 شافزای دهندهنشان (افغانستان زندگی

 1390 سال در فیصد 35.8 از فقر میزان

 در 3.است 1392سال در فیصد 39.1 به

 در افغانستان در اقتصادی رشد که حالی

 تنها و نبوده فراگیر بسیار اخیر هایسال

 رفق میزان کاهش نظر از محدود تأثیر

 رفق میزان اخیر افزایش است، داشته

 رشد که است واقعیت این دهندهنشان

 یزانم از ترپایین داخلی ناخالص تولید

ها نشان تخمینکاری میباشد.  هایفرصت محدود تعداد دهندهنشان نهمچنا مسئله این 4.است بوده جمعیت رشد

 فیصد 22.6 آورسرسام رقم به و ،است هشد برابر سه تقریباً 1390به  نسبت 1392سال  در بیکاری میزان میدهند که

 5.است رسیده کار نیروی

 الحظهم قابل افزایش انتقال، از بیش میزان به نسبت فقر: 6 شکل

 است داشته

 (جمعیت یفیصد ،نرخ فقر)

 

 1392و  1390، 1386 هایآمارگیری افغانستان، گیدزن وضعیت بررسی: منبع

سیر منفی  پولی تورم

 داشت

 کاهش 2015در ( دوره اوسط) صددر -1.5 میزان به 2014 سال در فیصد 4.6 میزان های مواد مصرفی ازقیمت تورم 

 جبران رایب پول ارزش اهشک. است داخلی تقاضایتضعیف  و کاالها جهانی قیمت کاهش از ناشی اُفت این یافت.

بمیان آمده بود  درصد( -41) انرژی ودرصد(  -14) غالت برای جهانی هایقیمت که از اُفت یضدتورم فشارهای

 هایقیمت ،نتیجه درمیرسد، که  داخلی ناخالص تولید فیصد 40 حدود مقدار به واردات کل ارزش نبود. کافی

 .دارند داخلی هایقیمت بر توجه قابل تأثیر جهانی

                                                           

 2015 مبردس ،UNODC ،"افغانستان تریاک بررسی" 1 

 2015 برواکت. افغانستان ارزیابی و تحقیق واحد. "نتیجه ندادن محصول به پاسخی مهاجرت: حرکت در مندهل"2 

 .1394جدی . احصائیه مرکزی اداره ،"1392 افغانستان یده گزن شرایط بررسی" 3

 این دلیل به. دهدمی نشان را (5.13)ی روبه باالی باروَر میزان که بوده فیصد 3 معادل 2015 و 2010 هایسال بین ساالنه جمعیت رشد اوسط 4

 اندازچشم". برسد نفر میلیون 56 به 2050 سال در و شده برابر دو آینده سال 35 ظرف افغانستان جمعیت کل رودمی انتظار رشد، باالی میزان

 .UNDESA، 2015 ،"پیشرفته ول هایجد و کلیدی هاییافته - 2015 مرور: جهان جمعیت

 .1394جدی . احصائیه مرکزی اداره ،"1392 افغانستان یه گدزن شرایط بررسی" 5

36.3 35.8

39.1

2 0 0 7 - 0 8 2 0 1 1 - 1 2 2 0 1 3 - 1 4
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 هم یضدتورم فشارهای

 مواد هایقیمت در

 غیرغذایی هم و غذایی

 بود مشخص

 کاهش 2015در سال ( دوره اوسط) فیصد 1.2 میزان به غذاییغیر مواد قیمت و فیصد 1.9 میزان به غذایی مواد قیمت 

 12.4 ،باشدمی دهکننمصرف سبد در غذایی مواد اصلی قلم دومین که سبزیجات، قیمت مشخص، طوربه. اند یافته

 مخابراتی، که خدمات و نقل، و حمل مسکن، قیمت کاهش غیرغذایی، اقالم میان در. اُفت داشته است فیصد

 در هایمتق حال، این با. باشندقابل مالحظه می دهند،می تشکیل را دهکننمصرف سبد چهارم یک از بیش درمجموع

 تورم رخ، چنانکه نبود کاالها جهانی قیمت باال رفتن از ناشی عمدتاً افزایش این که رفت باال 2016 سال اول ماه دو

 .رسید فیصد 3.1 به (2016 فبروری) 1394ماه دلو  درپولی 

 

 میباشد کاالها جهانی قیمتافتِ  از کمتر آن اُفت شدتِ اما است،بوده  کاهش حال در مواد مصرفی هایقیمت: 7 شکل

 (ماهه 12 یفیصد تغییر)

 
 

 جهانی بانک (GEM) جهان اقتصاد نظارتگزارش  و احصائیه، مرکزی اداره: بعمن
 

 مالی تحوالت. 3

 سال سه از پس عواید

 ابلق طوربه ضعیف عملکرد

 یافت افزایش توجهی

میلیارد افغانی رسید. این مقدار  122.4یافت و به مقدار  افزایش فیصد 22 حدود 1394سال مالی  در داخلی عواید 

 سال در داخلی ناخالص تولید فیصد 8.7 رقم از درصد میباشد. با آنکه 10.4 داخلی ناخالص تولید با در تناسب

افزایش  ،1394 سال در. است ترکمی پائین 1390 سال در فیصد 11.6 رقم از هم هنوز اما ،است رفته باالتر 1393

 عوایدبلند رفته اند.  فیصد 17.2 گمرکی یدعوا و فیصد 14 مالیاتی عواید از همه منابع عایداتی صورت گرفته است؛

 .است کرده رشد فیصد 46 حدود و داشته یتوجه قابل افزایش مالیاتی غیر
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 چنانکه این ،اند یافته افزایش داخلی ناخالص تولید در تناسب با هم و اسمی ارزش براساس هم 1394مالی  سال درعواید : 8 شکل

 استت آمده دساز تمام منابع عایداتی به افزایش

 (افغانی میلیارد)

  

 (1394حوت  25 در اطالعات استخراج ،[AFMIS] افغانستان مالی مدیریت اطالعات سیستم) مالیه وزارت: منبع
 

 

عواید در نتیجۀ اقدامات 

 و ، بهبود مدیریت،پالیسی

لند ب معوق مالیات دریافت

 رفته است

 میلیارد 22 حدود به عواید افزایش 

 در بهبود دهندهنشان و رسید افغانی

 ریتمدی الیاتی وم پالیسی هایزمینه

ته پرداخنمالیات  دریافت و ،مالیات

 خاص، طور به. است معوقشده یا 

 ربع در را جدید اقدام چند دولت

 1394مالی  سالسوم و چهارم 

بلند ( الف: )جمله از کرد، عملی

 اعیانتف معامالت نرخ مالیه بر بردن

معرفی ( ب) فیصد؛ 4 به فیصد 2 از

های فیصدی بر تماس 10مالیه 

محصول  افزایش( ج) ؛مخابراتی

 2 به لیتر هر در افغانی 1 از تیل

 افزایش( د) و لیتر؛ هر در افغانی

 میلیارد 5 حدود عواید ایجاد باعث جدید اقدامات این اجرای. افغانستان هوایی حریم از عبوری پروازهای تعرفه

 میلیارد 2 حدود که شامل 6،یا نپرداخته شده وقمع مالیات از بابت افغانی میلیارد 8.8 مبلغ همچنین. است شده افغانی

 2.8) پول ارزش کاهش تاثیراتدرنظر گرفتن  از پس. بدست آمد میشود دولتی هایشرکت از معوق مالیات

 افزایش و ؛(افغانی میلیارد 1.8) پولی تورم و اقتصادی حقیقی رشد جمله از اقتصاد، اسمی رشد ؛(افغانی میلیارد

 زا ینیم از بیش جدید اقدامات و مالیات معوق آوریجمع: 2 شکل

 اندداده اختصاص خود به را 1394سال مالی  در عواید افزایش

 (است تقریبی برآورد افغانی، میلیارد برحسب)

 

 بانک کارکنان تخمین: منبع

                                                           
 2016 فبروری صلح، برای متحده ایاالت مؤسسه ،ویلیام برد و خالد پاینده نوشته ،"2015 سال در افغانستان عواید گردش" 6
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 مدیریت بهبود به انمیتو را( عوایددر  افزایش فیصد 11 یا) افغانی میلیارد 2.5 مقدار ،(افغانی اردمیلی 1.2) هاتعرفه

 .داد نسبت یمالیات

 تنرف باال دلیل به مصارف

 مصارف و نظامی مصارف

 یکم اختیاری یانکشاف

 است یافته افزایش

مالی  سال در فیصد 27 به 1393مالی  الس در فیصد 26.2 از داخلی ناخالص تولید در تناسب با مخارج کل ارزش 

این افزایش در مخارج از اثر بلند  .درصدی را نشان میدهد 6افزایش  اسمی طوربه که ،است یافته افزایش 1394

 از عادی نظامی مصارف که حالی در. ی به میان آمده استاختیار یانکشاف و عادی نظامی بودجه رفتن مصارف

 عادی مصارف است، یافته افزایش 1394سال مالی  در فیصد 12.2 به 1393 در اخلید ناخالص تولید فیصد 11.9

 غیرنظامیعادی  مصارف کاهش .نمود کاهش در جریان این دو سال اندکی فیصد 7.8 به فیصد 7.9 از غیرنظامی

 ین کار ا .است بوده جهیبود اجرای در تأخیر دلیل به یحد تا و تخصیصات کاستی در فیصد 2 دلیل به یحد تا

 .دورۀ رشد بطی و کند باعث تضعیف بیشتر تقاضای داخلی میگردد یک در یعنی ناگوار دورانی داشته تأثیر

ای نگهداری های افغانستان بردر مقایسه با نیازمندی ملکیسکتور  برای حفظ و مراقبت و عملیات بودجهبرعالوه، 

از  اساسی خدمات عرضه مانع اندمیتو مصارف دربیشتر  کاهش گونه هر. محدود و کم است شدت بهها دارایی

 .شود جانب دولت

 تطبیق کلی طوربه

 1394 سال در جهیبود

 است یافته بهبود

 

 

 

 

 

 

 سریک ک بودیجه بیالنس

 دهدمی نشان را کوچک

 73 به 2014 سال در فیصد 66 از آن کلی اجرای میزان و است شده بودیجه اجرای بهبود باعث ترواقعی بودیجه 

 مصارف هم و امنیتی مصارف هم - عملیاتی بودیجه اجرای میزان. است کرده پیدا افزایش 2015 سال در فیصد

 اجرای که حالی در. است رسیده 2015 سال در فیصد 83 به و یافته بهبود 2014 سال در فیصد 79 از - غیرنظامی

 اجرای علت به اول درجه در بهبود این یافته، افزایش مشابه مدت در فیصد 55 به فیصد 44 از انکشافی بودیجه

 بودیجه اجرای. دمیشو نیز عوقم افغانی میلیارد 7 حدود پرداخت شامل که است اختیاری انکشافی بودیجه بیشتر

 سازیهآماد هایزمینه در توجه قابل هایپیشرفت که حالی در. نکرد پیدا بهبود 2015 سال در غیراختیاری انکشافی

 مالی ریزیبرنامه هایزمینه در وزارت محدود ظرفیت است، داده رخ گذشته دهه طول در آن پرداخت و بودیجه

  .است بوده آن اجرای مانع همچنان تدارکات و

ه ب بودیجه کسر ،1394مالی  سال در

 ناخالص تولید درصد 1.3 میزان

 بوده( دالر میلیون 250 معادل) داخلی

کدام  مقدار این حال، این با. است

 اثر در عمدتاً و نیست شدید کسر

 ریانج بر مبتنی حسابداری سیستم

. دهدمی رخ بودیجه تهیه در ینقد

 بر نقد ولپ بر مبتنی حسابداری سیستم

 و مطالبات تعهدی، روش خالف

 دریافت واقعاً که زمان در را مصارف

. نمایدمی ثبت ند،میشو پرداخت و

 زمان به توجه با موارد چنین

 یک مدت با ممکن هابدهی/تعهدات

زانه خ های مالی آنها درکمک واقعی دریافت و انگدکننتمویل تعهدات بین اغلب که آنجا از. دهد رخ تأخیر

 1394مالی  سال در مالی تأمین و مخارج: 3 شکل

 (افغانی میلیارد)

 

 (1394حوت  25 در استخراج معلومات ،AFMIS) مالیه رتوزا: منبع

.  امنیتی مکرر

143.57

.  ملکی مکرر

92.32

مصارف 

82.91. انکشاف

تمویل های 

95.30. امنیتی

.  عواید داخلی
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 یسرک ،مالی هایحساب شدن بسته از قبل و ،سال پایان در بودیجه است ممکن دارد، وجود زمانی تأخیر ولتد

 .دهد نشان را

 خارجی سکتور. 4

 کاهش رسمی صادرات

 است یافته

 دالر میلیون 620 رقم به نسبت که بود امریکایی دالر میلیون 550 حدود رسمی صادرات کل ارزش ،2015 سال در 

 خشک، هایمیوه صادرات ارزش مشخص، طوربه. دادمی نشان را کاهش 2014 سال در شده ثبت ییامریکا

 یاهانگ صادرات که حالی در است، یافته کاهش پنبه و( پشم و پوست مانند) حیوانی محصوالت تازه، هایمیوه

 باالی سطح و 2015 سال در پول ارزش کاهش وجود با صادرات، ارزش کاهش. است یافته افزایش قالین و طبی

. یباشدم در اقتصاد کشور ساختاری هایمحدودیت موجودیت دهندهنشان قبل، سال در زراعتی محصوالت تولید

 رمهمت همه از و مالی، وجوه به محدود دسترسی ضعیف، هایزیربنا از عبارتند مشخص طوربه هامحدودیت این

 .امنیتی وضعیت وخامت

 

 است یافته کاهش افزایش، سال چند از پس و 2015 سال در صادرات: 4 شکل

 (دالر امریکایی میلیون)

 
 

 اداره مرکزی احصائیه: منبع

 

 تضعیف دلیل به واردات

 کاهش داخلی تقاضای

 است یافته

 هایکاال شامل عمدتاً که ،دمیشون ثبت افغانستان تجارت کل ارزش از فیصد 20-15 حدود ،بر اساس تخمین ها 

 را قامسطح بلند اختالف ار و د،نگیردربر نمی را یتتجار هایجریان همه رسمی هایآمار بنابراین،. میگردد یقاچاق

 دلیل به 2015 سال در واردات کل ارزش احتماالً که دهدمی نشان هاپرداخت بیالنس برآوردهای. دندهمی نشان

دالر  میلیارد 7.9 تخمینی مقدار از کمی کلی یتتجار کسر این،بنابر. است یافته کاهش داخلی تقاضای تضعیف

 دالر امریکایی میلیارد 7.4 حدود به و یافته کاهش 2014 سال در( داخلی ناخالص تولید فیصد 39.6) امریکایی

 توسط یتتجار کسر گذشته، هایسالهمانند  .است رسیده 2015 سال در( داخلی ناخالص تولید فیصد 38.4)

 بیالنس بهبود. دمیشو تأمین وجوه ارسالی )از جانب افغانهای مقیم در خارج از کشور( وبالعوض  هایکمک

 ناخالص تولید فیصد 5.5 میزان به را جاری حساب مازاد وهای بالعوض را جبران نموده کاهش کمک تجارتی

 .به میان آورده است داخلی
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 حدود پول افغانی ارزش

 یافت کاهش فیصد 7

 7 حدود افغانی ارزش ،2015 سال در 

دالر  برابر در (دوره اوسط) فیصد

 مقایسه. یافت کاهش امریکایی

 در 2015 مبردس) لسا پایانهای نرخ

 ارزش کاهش( 2014 مبردس با مقایسه

 این. دهدمی نشان را فیصد 15 حدود

 موارد دهندهنشان اُفت در نرخ مبادله

 جریان کاهش( الف: )است ذیل

 کاهش از ناشی خارجی ارز ورودی

کمکهای ) های بالعوضدر کمک

سرمایه  کاهش( ب) ؛(نظامی و ملکی

 جریان و خارجی مستقیم گذاری

( ج) آن؛ با مرتبط ورودی سرمایه

 برای هاخانواده تمایل افزایش

 هب مهاجرت سطح افزایش دلیل به سرمایه خروج احتماالً( د) و ؛دالر امریکایی به های خویشاندازپس نگهداری

 .از کشور خارج

 تقاالتان)های بالعوض از بابت کمک تجارتیبزرگ  کسر: 5 شکل

  تمویل میگردد (جاری

  (داخلی ناخالص تولید فیصد)

 

 بانک کارکنان تخمین: منابع

 

 افت نمود 2015 سال دوم نیمه در یارز ذخایر و شد کم سال طول در افغانی ارزش: 6 شکل

 

 

 بانک افغانستان د: منبع

 

کاهش  یارز ذخایر

 در اما ،داشت اندک

 هشت معادل مناسب سطح

 ماند باقی واردات ماه

 میزان این که یافت کاهش دالر امریکایی میلیارد 6.9 به (1394)قوس  2015 سال مبردس در ناخالصارزی  ذخایر 

 واردات ماه 8 حدود اندمیتو همچنان میزان این حال، این با. بود دالر امریکایی یاردمیل 7.4 معادل 2014 مبردس در

 افزایش به منجر که است 2015 سال در پول ارزش کاهش از ناشی عمده طوربه ذخایر این کاهش. دهد پوشش را

 و خارجی یهاکمک کاهش اثر در همچنین کاهش این. به افزایش صادرات بانجامد اینکه بدون شد واردات

 اول ماه سه) 1394ربع اخیر  طی ارزش پول افغانی. گردید تشدید مربوطه خارجی ارز ورودی هایجریان کاهش

که  رودیم انتظار اما. به سطح کافی باقی بمانند مدت کوتاه در احتماالً یارز ذخایر وثبات حاصل نمود  (2016 سال
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 نابعم بتوان اینکه مگر فشار وارد کند ارزی ذخایر بر و شتهدا ادامه ی خارجیهاکمک جریان کاهش در میان مدت

   .ی را سراغ نمودارز عواید جدید

 تحوالت سکتور پولی و بانکداری. 5

 سال در پول تقاضای

 شد تضعیف 2015

 2015 دسمبر در است، تجارتی هایبانک در هاسپرده و گردش در پول شامل که ،(M2) گسترده پول رشد میزان 

 میزان. بود شده ثبت فیصد 8.3 معادل 2014 سال در میزان این که یافت کاهش( سال به سال صورتبه) فیصد 3.3 به

 فیصد 16.4 میزان به نسبت که رسید( سال به سال صورتبه) فیصد 4.1 به 2015 دسمبر در نیز گردش در پول رشد

 عتسر کاهش و پول تقاضای تضعیف دهندهنشان کاهش این که دهد،می نشان را کاهش 2014 سال در ماه همان در

 رشد فیصد 3.4 ساالنه میزان با تجارتی هایبانک در هاسپرده میزان ،2015 دسمبر در. است اقتصادی هایفعالیت

 توجه قابل طوربه هم باز است، 2014 سال مشابه ماه در شده ثبت فیصد 2.8 میزان از باالتر میزان این اگرچه. کرد

 .است گذشته هایسال در شده ثبت رقمی دو زانمی از ترپایین

 لپو تقاضای اقتصادی هایفعالیت ضعیف شدن و یافت افزایش 2015 سال دوم نیمه در خصوصی سکتور به هابانک دهی قرضه: 7 شکل

 کرد تضعیف را

 ( سال به سال تغییر فیصدی)

 
 

  بانک افغانستان د: منبع

 در هابانک قرضه دهی

 افزایش 2015 سال پایان

 یافت

 
. یافت کاهش 2015 سال مدت بیشتر در و 2014 سال دوم نیمه در خصوصی سکتور به تجارتی هایبانک هایقرضه

 2015 دسمبر در( سال به سال برحسب) صدفی 6.2 رشد میزان و کرد پیدا بهبود سال اواخر در میزان این حال، این با

 میلیون 685معادل ) افغانی میلیارد 47 افغانستان در بانکی سکتور هایقرضه کل ارزش ،2015 دسمبر در. گردید ثبت

 گذشته سال ماه نمیلیارد دالر در هما 44رقم  به نسبت که بود( داخلی ناخالص تولید فیصد 3.6 یا یدالر امریکای

 کاهش ملهج از داد، نسبت عامل چند به انمیتو را تجارتی هایبانک قرضه دهی بودن پائین. ددهمی ننشاافزایش را 

 از پس یها برای خطرپذیرتمایل بیش از پیش کمتر بانک ،سرمایه گذاران کم اعتماد میزان کلی، اقتصادی رشد

. خارجی لپو با یافته اختصاص هایقرضه بر سختگیرانه مقررات تطبیق و (،2011) 1390 سال در بانک کابل بحران

 معوق طالباتم نسبت. است یافته کاهش آنها سوددهی و شده بدتر هابانک دارایی کیفیت اقتصادی، رشد کاهش با

 کاهش به توجه با. است یافته افزایش 2015 سال دسمبر ماه در فیصد 12.6 به 2014 دسمبر در فیصد 8 از هاقرضه به

 افغانی میلیارد 2.2 از بانکی سکتور خالص مفاد مشابه، مدت در فیصد 0.45 به فیصد 0.9 از اهدارایی ازدهیب میزان
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 نهایت در وصیخص سکتور به هابانک قرضه دهی میزان توجه قابل افزایش. است یافته کاهش افغانی میلیارد 1.1 به

 .دارد بستگی هاانداز پس سطح افزایش و مالی خدمات به دسترسی گسترش به

 تسهیالت مرکزی بانک

 هدوبار را شبهیک سپرده

 کرد برقرار

تعلیق  به حالت هابانک قرضه دهی تشویق برای را شبهیک سپرده تسهیالت مرکزی بانک ،1393 سال اواسط در 

 از کمتر فیصد 1 میزان به شبهیک سود میزان و شد برقرار دوباره 1394جوزا  9 در تسهیل این حال، این با. درآورد

 فیصد 3.54 روزه 28 ییسرمایه بهادار اوراق قطعی نرخ. گردید ینتعی روزه 28 ییسرمایه بهادار اوراق قطعی نرخ

 هایبانک برای مرکزی بانک که هستند مدت کوتاه بهادار اوراق ،ییسرمایه بهادار اوراق. بود 1394حوت  18 در

 ،(وزهر 364 و روزه، 182 روزه، 91 روزه، 28 روزه، 7) سررسید مختلف هایدوره با و ،مجوز هایرافص و تجارتی

دست  واریز نشده )که در بهادار اوراق ارزش کل. دمیشو استفاده پولی سیاست ابزار عنوانبه آنها از و ندمیک صادر

 مرکزی بانک. بود 1394حوت  25 بتاریخ( دالر امریکایی میلیون 470 معادل) افغانی میلیارد 32 مالکان آنها میباشد(

 .ندمیک استفاده بازار در نقدینگی مدیریت یبرا خود خارجی ارز هفتگی لیالم از همچنان
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 مدتمیان اندازچشم و دورنما. ب

 

 بطی 2016 سال در رشد

 ماند خواهد

 رشد، میزان این با. برسد فیصد 1.9 به حقیقی داخلی ناخالص تولید رشد 1395سال مالی  در که میشود بینیپیش 

در سطح اطمینان  که آنجا از. کند تجربه را فیصد 2 زیر درش میزان افغانستان که بود خواهد متوالی سال سومین

 محیط با ار خود هاشرکت زیرابماند  ثابت خصوصی که سرمایه گذاری رودمی انتظار است، مانده یفاقتصاد ضع

 برگردد، فیصد 3 حدود به و یافته افزایش تورم میزان رودمی انتظار ،2016 سال در. دهندمی ابقتط اقتصادی جدید

 انتظار که حالی در. میکند وارد داخلی هایقیمت بر را باالیی به رو فشار 2015 سال در پول ارزش کاهش زیرا

 ارزش کاهش هک بوده آنقدر گذشته سال در افغانی ارزش کاهش بماند، باقی میزان همین به تقریباً پول ارزش رودمی

 .را نشان بدهد 2016 سالبرای  دوره اوسط فیصد 11

 

 سال در مالی فشارهای

 کاهش 1395مالی 

 یافت دنخواه

 عواید 2016 سال در که گرددمی بینیپیش بدهند، ادامه عواید آوریجمع بهبود برای خود هایتالش به مقامات اگر 

ی بینپیش که آنجا از. برسد داخلی ناخالص تولید فیصد 10.7 میزان به و داشته اسمیرشد  فیصد 9 حدود داخلی

 از شده منتقل مصارف به شمول) درصد بلند برود 2 داخلی ناخالص تولیددر تناسب با دولت  کل مصارفمیگردد 

خواهد  داخلی ناخالص تولید فیصد 0.7 حدود یا دالر امریکایی میلیون 130 حدودبه  بودجه سرک ،(گذشته سال

 رقم به نسبت که برسد 2016 سال در داخلی ناخالص تولید فیصد 17.9 به بودیجوی هایکمک رودمی انتظار. رسید

 .دهدمی نشان را افزایش 2015 سال فیصد 15.4

 
 1397-1391 ،میان مدت اقتصاد بزرگ چارچوب: 2 جدول

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 ---- کارکنان موقت بینیپیش ---- برآوردها/واقعی 

 3.6 2.9 1.9 1.5 1.3 3.7 14.4 )%( حقیقی داخلی ناخالص تولید رشد

 1،440 1،329 1،241 1،179 1،151 1،133 1،061 (افغانی میلیارد) اسمی داخلی ناخالص تولید

 4.0 3.5 3.0 -1.5 4.6 7.4 6.4 (%  دوره، اوسط) های مواد مصرفی تورم شاخص قیمت

 داخلی ناخالص تولید فیصد برحسب مالیسکتور 

 32.6 30.5 28.6 25.7 24.4 24.1 23.2 مالی هایکمک و عواید

 11.6 11 10.7 10.4 8.7 9.7 10.3 داخلی عواید

 21 19.5 17.9 15.4 15.7 14.4 13 خارجی هایکمک

 33.5 31.5 29.4 27 26.2 24.6 23.8 اصلی مصارف کل

 25 23.4 21.6 20 19.8 17.5 17.1 عادی مصارف

 8.5 8.1 7.8 7 6.3 7.1 6.7 انکشافی مصارف

 -0.9 -1.0 -0.7 -0.3 -1.8 -0.5 -0.5 (هاکمک شامل) کلی بیالنس

 -21.9 -20.5 -18.6 -6.7 -17.5 -14.9 -13.5 (هاکمک ءاستثنا به) کلی بیالنس

        خارجیسکتور 

 -41.3 -40.6 -41.1 -38 -39.6 -41.6 -45.8 تجارتی بیالنس

 4.5 4.2 4.6 5.5 8.0 7.4 6.2 (مالی هایکمک شامل) جاری حساب بیالنس

 ی و مشروط به تجدید نظرموقت جهانی، بانککارمندان  هایتخمین: منبع
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 بهبود میرود انتظار

 اقتصادی در دورۀ پسا

 باشد کند انتقال

 2018 سال در فیصد 3.6 و 2017 سال در فیصد 2.9 به اقتصادی رشد کههای اقتصادی حاکی از آن اند بینیپیش 

 اقتصاد به ماداعت بازگرداندن برای اصالحات تداوم و امنیتی فضای ودبهب به مشروط افزایش این اما. یابد افزایش

 سال، هر در کار بازار به نفر 400،000 حدودورود  و جمعیت فیصدی 3رشد  میزان به توجه با حال، این با. است

 برای تغالاش هایفرصت کافی تعداد و بلند رود سرانه تا درآمداست  نیاز باالتری بسیاراقتصادی  رشد میزان به

 و کار نیروی رایب ضعیف تقاضای دلیل به فقر میزان میرود انتظار. ایجاد گردند کار نیروی نیازهای به پاسخگویی

 زراعت ورسکت عملکرد بهبود از ناشی مثبت تأثیرات هرچند بماند، باال خدمات ارائه جهت امنیتی هایمحدودیت

 .ندمیک جبران یتاحدود را مسئله این غذایی مواد قیمت بودن ترپایین و

 حال در تولید خالی

 است افزایش

 سال سه در ءالخ این اقتصادی، رشد شدن کند با که دهدمی نشان افغانستان درخالی تولید  به مربوط هایبینیپیش 

 ایهچالش یرودم انتظار. ماند دنخواه استفادهالب اقتصادی منابع . این بدین معنیست کهیافت خواهد گسترش آینده

 منابع از مطلوب استفاده مانع زیاد احتمال به هاچالش این و بمانند باقی توجه قابل میزان به میان مدت در امنیتی

 -7.1 به 2015 سال در فیصد -2.1 از خالی تولید هابینیپیش طبق بنابراین،. شد خواهند( کار نیروی و سرمایه)

 (.کنید مراجعه 1 کادر به) یافت خواهد افزایش 2018 سال در فیصد

 

 یابدمی افزایش میان مدت در خالی تولید: 1 کادر

 آن مدتدراز القوهب تولید و( دمیشو گیریاندازه داخلی ناخالص تولید براساس معموالً که) اقتصاد واقعی بازده یا تولید بین تفاوت از عبارت خالی تولید

 کامل ظرفیت. دنوش تولید اقتصاد کامل یتولید ظرفیت از گیریبهره با دنانمیتو که خدمات و کاالها مقدار حداکثر از است بارتع بالقوه بازدهتولید یا . است

 تند،هس ولیدت اصلی عامل دو سرمایه و کار نیروی اگرچه. گیرند قرار استفاده مورد کامل طوربه( سرمایه و کار نیروی )یعنی منابع تمام که دمیشو حاصل یزمان

. ندمیک تعیین تولید پروسه در ار سرمایه و کار نیروی از مطلوب استفاده میزانتکنالوژی  زیرا باشد، داشته اقتصادی رشد بر مثبت تأثیر اندمیتو نیز لوژیاتکن بهبود

قابل توضیح از که  دربر میگیردرا  تصادیاق رشد از یبخشآن  که است( Total Factor Productivity) «کلی عوامل  وریبهره»  رشد سوم عنصر رو، این از

 .باشدنمی کار نیروی و سرمایه در بهبود لحاظ

 در. بود خواهد مثبت بازده الیخ و شده بیشتر عرضه از تقاضا یابد، افزایش بالقوه تولید از باالتر سطح به تقاضا اگر. باشد منفی یا مثبت اندمیتو خالی تولید

 باشد، منفی ازدهب یخال اگر دیگر، سوی از. یابندمی تشدید تورم پولی فشارهای معمول طوربه و شروع به مطرح شدن میگردد ظرفیت هایمحدودیت شرایط، این

تولید ( رشد) سیرم پیرامون واقعی داخلی ناخالص تولید( رشد) معمول، طوربه. نندمیک فروکش تورمی فشارهای و کمتر تحت استفاده مطلوب قرار داشته منابع

 .داشته باشدنوسان می قوهبال

 نشان همچنین لکهب گیرند،می شکل اقتصاد در چگونه تورمی فشارهای که است این دهنده نشان تنها نه زیرا است،پالیسی سازی  برای مهم معیار بازده یخال

 کامل طوربه منابع تمام - دباش برابر بالقوه بازده با واقعی بازده یعنی - کند تولید خود ظرفیت حداکثر با اقتصاد اگر. دمیشو ایجاد بیکاری خالی چگونه که دهدمی

میزان بیکاری فاقد  » را آن اقتصاددانان که -بیکاری در یک سطح معینی  حال، این با. در حرکت میشود کامل اشتغالبسوی  اقتصاد و قرار میگیرند استفادهمورد 

  .داشت دخواه ادامه اقتصاد در - خوانندمی( NAIRU) «تشدید تورم 

 امنیتی وضعیت شدن بدتر با و بدینسو 1390 سال از( TFP) عوامل وری کلیبهره که دهدمی نشان گذشته دهه در افغانستان بالقوه رشد عوامل بر ینگاه

 و ،الوژیتکن یشرفتپ ،(وغیره ،رخوبت مدیریت بهتر، حکومتداری) نهادی سرمایه بهبود برای زمینه را امنیت بهبود که است معنی بدان این. یافت کاهش به شروع

 در ازدیاد خالی تولید باشد، صفر 1397-1395 دوره در شده بینیپیش بالقوۀ تولید در TFP سهم میرود انتظار که حالی در. ندمیک فراهم کارآیی اقتصادی بهبود

 یا مالیاتن بخشید کاهش چون - اقتصادی محرکبرنامۀ  اگر بنابراین،. است سرمایه و کار نیروی ماندن بالاستفاده یمعن به اول درجه در آینده سال چند طول

 خواهند شغل دفاق کارگران از ایفزاینده تعداد و یافت خواهد افزایش بیکاری یخال زیاد احتمال به باشد، نداشته وجود - دولت مصارف توجه قابل بلند بردن

 هایتفعالی مالیات کاهش د و هرنوعمیشون اشتغال باعث عمومی مصارف رگونهه زیرا شود طراحی تدق به باید یاقتصاد محرکبرنامه  هر حال، این با. ماند

 .ندمیکن تقویت را اقتصادی
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 و کار یروین از کامل برداریبهره امنیتی هایچالش زیرا یابد، افزایش میان مدت دری تولید خال که میگردد بینیپیش: 8 شکل

 می سازند محدود را یهسرما

 ( سال به سال تغییر فیصدی)

 

 

 .است شده بیان بالقوه تولید یفیصد برحسب( واقعی و بالقوه تولید بین تفاوت) ی تولیدخال 7.بانک کارکنان هایتخمین: منبع
 

 

 
 

رشد میان مدت  اندازچشم

در معرض خطرات جدی 

است که به مدیریت دقیق 

 نیاز دارد

. است کرده محدود یزیاد حد تا را اقتصادی رشد و خصوصی سرمایه گذاری شکننده، امنیتی و سیسیا فضای 

 افغانستان در سازیلتدو و حکومتداری کار دستور به دستیابی و پیشرفت اًکثرا نیز پیوسته فساد و اقتصادی جرایم

 آشتی و ثبات لح،ص دستیابی به به ایزهاندا تا ی قابل توجههاپیشرفتدستیابی به  بنابراین،. است کرده تضعیف را

 اوالً،. قرار داده است بیشتر خطر معرض دررا  پذیرآسیب و فقیر هایخانواده عوامل ازتعدادی . دارد بستگیملی وا

 جهنتی در و بخشیده تشدید را کاریاشتغال ناقص یا کم 1394-1392اقتصادی در طول سالهای  رشد شدید کاهش

 به رشد فراوان را 1391 سال در زراعت سکتور هرچند ثانیاً،. است گردیده خانوارها ترپایین مصرف میزان باعث

 شرایط و ،ماند باقی ثابت نسبتاً 1393و  1392 هایسال در سکتور این در رشد میزان ،ثبت نمود فیصد 18.2 میزان

 کاهش به مربوط هایچالش با نافغانستا ،میان مدت در. گردید 1394 سال در تولید کاهش باعث نامساعدجوی 

 مستلزم قرف توجه قابل کاهش به دستیابی ها،چالش این به توجه با. است مواجه جوان جمعیت موج و هاکمک میزان

تغال اش کاهش زراعت؛ سکتور در مولدیت افزایش سریع؛ کلی رشد جمله از است، هاحوزه برخی در پیشرفت

 .ییمنطقه هاینابرابری حل برای الزم اقدامات و ؛وضعیت جوی هایتکان تأثیر کاهش برای اقدامات ؛ناقص

 

منبع  دنامع و زراعت

بالقوه رشد اقتصادی بوده 

 توانندمی
 

 دودح زراعت. هستند آینده در اقتصادی رشد توجه قابل نمحرکی زیاد احتمال به خدمات و زراعت سکتورهای 

 فرعی کتورس جمله از اقتصادی، هایسکتور دیگر با نزدیک بطهرا همچنین و است داخلی ناخالص تولید چهارمیک

 هایفعالیت زا یطیفبا  و( دمیشو شامل را ات صنایع فابریکاتیتولید تمام تقریباً که) نوشیدنی و غذایی مواد

. است وابسته زراعتی تولیدات به شدتبه صادرات حاضر، حال در. دارد ،فروشیپرچون و نقل و حمل سکتورهای

 برایعرضه  ۀزنجیر انکشاف و ،سبزیجات و جاتخسته ،جاتمیوه تولید افزایش ظرفیت بالقوه برای غانستاناف

 جهتها سرمایه گذاری عرضه نیازمند زنجیره این انکشاف حال، این با. است باالتر افزوده ارزش دارای محصوالت

                                                           
 Estimating potential output Burns et al. 2014“ .ها به این مطالعه مراجعه کنید:برای توضیحات در مورد روش و میتود این تخمین 7

in developing countries.” Journal of Policy Modeling. Vol. 36: 700-716 
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 عالوه .فرآوری محصوالت زراعتی میباشد یهاظرفیت ایجاد و خدمات ترویج زراعتی، و آبیاری بهبود و انکشاف

 تولید رد اندک بسیار سهم حاضر حال در که دارد وجود استخراجی صنایع انکشاف برای ظرفیت بالقوه این، بر

گذاران یهسرما با مجدد همکاری و قانونی چارچوب بهبود در به تبارز دادن این ظرفیت بالقوه. دندار داخلی ناخالص

 .دارد نیاز
 

 یابد زایشاف مدتمیان در کمکهای مالی( )بدون کسربودجه که دمیشو بینیپیش: 9 شکل

 (داخلی ناخالص تولید یفیصد)

 

 بانک کارکنان موقت هایبینیپیش: منبع

 ارفمص ،هابینیپیش طبق

 بودیجوی با بلند رفتن

 و امنیتی مصارف

مخارج  هاینیازمندی

 انتقاالت و قبتحفظ و مرا

، افزایش اجتماعی

 خواهند یافت

 
 سال در فیصد 33.5 به 1394مالی  سال در داخلی ناخالص تولید فیصد 27 از بودیجه کل مصارف ها،بینیپیش طبق

ن آ ، چوناست امنیتی مصارف محصول بلند رفتن ییادز حد تا افزایش این. یافت خواهد افزایش 1397مالی 

قل خواهند به بودجه منت متقبل میشدندقبالً خارج از بودجه و مستقیماً  المللیبین شرکایکه های نظامی را هزینه

فراهم  و ریضرو هایزیربنا ایجاد خدمات؛ ارائه بهبود برای قابل توجه عمومی مصارف با همچنین افغانستان. گردید

 ستلزمم خدمات ارائه بهبود به بوطمر اهداف به دستیابی. است مواجه سازی نیازهای عملیاتی و حفظ و مراقبت

قابل  هایپیشرفت به اقتصادی رشد جدید منابع انکشاف.  است اجتماعی هایسکتور در عمومی مصارف افزایش

 جهت ارفمص نیازهای این مناسب بندیاولویت دولت، محدود منابع پوشش به توجه با. دارد نیاز زیربناها در توجه

 به زیاد احتمال به زهانیا این مناسب بندیاولویت. است مهم بسیار اجتماعی و اقتصادی بهتر توسعه نتایج به دستیابی

 از معلولین و شهدا برای اجتماعی هایمزیت به مربوط مصارف اینکه به توجه با. است نیازمند دقیق و مداوم تحلیل

 را اصالحات دبای دولت است، یافته افزایشافزونی حقوق اجتماعی،  و قانوندر  تغییر بدینسو، در نتیجه 1393 سال

 .بگیرد نظر در آیندهدر  اجتماعی هایمزیت و تقاعد بخش در
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 مالی ثبات بازگرداندن

 اصالحات تسریع نیازمند

 عواید، آوریدر جمع

 هایدستیابی به کمک

 و بیشتر اختیاری

 مصارف بندیاولویت

 است

 

 

 

 

 ندیببودیجه سیستم یک

عامه  گذاریسرمایه

 در دولت را  سالهینچند

 تربه بندیاولویت زمینه

 کمکانکشافی  مصارف

 ندمیک

 

 

 

 فشارهای متوقع است که

 رد اشتغال چالش جمعیتی

 نندک تشدید را افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصالحات تطبیق و مالیاتی جدید اقدامات آمدندر اجرا با عواید، آوریجمع در اصالحات ،2015 سال دوم نیمه در 

ی ذخایر نقد و فتر فراتر سطح متوقعه از عواید آوریجمع. تسریع یافت ،عواید و ادارات گمرک در مهم نهادی

میان در. قرار گرفت 1395 مالی سال شروع رد( دالر امریکایی میلیون 310 یا افغانی میلیارد 21) خزائن به سطح بلندی

 10.4 از داخلی عواید که دمیشو بینیپیش شود اجرا موفقیت با همچنان عوایدآوری جمع اصالحات اگر ،مدت

 سطحاین رقم هم که یابد افزایش 1397مالی  سال در فیصد 11.6 به 1394مالی  سال در داخلی ناخالص تولید فیصد

 تولید فیصد 1 از کمتر به نشده تأمین مالی کسر توقع میرود که که حالی در. است 1390 سال در شده ثبت میزان

 تولید ناخالص داخلی فیصد 16.7 از شده بینیپیش مالی هایکمک ءاستثنا به مالی کسر ،اقی بماندب داخلی ناخالص

 بیشتر برای پوشش دادن مالی هایکمک آینده در اگر. خواهد رسید 1397در سال مالی  فیصد 22 به 1394 سال در

نیاز خواهد بود و چنین کاری دورنمای توسعه اقتصادی  مصارف شدیدتر ادغام هایتالش به ،بدست نیاید خال این

  .مواجه خواهد ساخت خطر به را و پیامدهای اجتماعی

 برنامه ولتد که است مهم بسیار ،حفظ و مراقبت آنها و افغانستان برای توسعه زیربناها زیاد نیازهای به توجه با 

در  امهع گذاریسرمایه بندیبودیجه پروسه بهبود برای را اقدامات و کند تهیه را سالهینچند عامه گذاریسرمایه

 برنامه کی در نه و تأمین میگردد بودیجه از خارج زیربناها توسعه از یقابل توجه بخش حاضر، حال در. دست گیرد

 یهسرما ندیببودیجه. دنمدغم میباش بندی ساالنهبودجه پروسه در نه و دنمیگرد هماهنگامه ع سرمایه گذاری منسجم

 رد ییسرمایه مصارف( از ترمفصل اما) با سازگاراست که  امهع سرمایه گذاری مدتبرنامه میان یک اصل در

 ودبهب ند،میشو اجرا سال چند طی در عامه سرمایه گذاری هایپروژه اکثر که آنجا از. میباشد ساالنه بودیجه

 از موثریت ارتنظ و عامه سرمایه گذاری هایپروژه کلی مدیریت و ریزیبرنامه بهبود به اندمیتو هسرمای بندیبودیجه

 .کند کمک آنها

نامعلومی  افزایش امنیتی، اوضاع وخامت

 اهشک و اقتصادی رشد بطی شدن سیاسی،

 رفتن دست از باعث تقاضا کلی

 در مخصوصاً های کاریفرصت

 یسافآ و ناتو به که است شده یهایسکتور

 وجبم عوامل این. میکردند ارائه خدمات

 رد افغانستان فعلی مهم هایچالش تشدید

ی از سو. دمیشو و کار اشتغال ایجاد بخش

 باعث استخدام محدود هایفرصتدیگر، 

 موجب و شده جنگ فشارهای تشدید

 برای افغان جوان هزاران کهاست  گردیده

 از خارج بهکاری  بهتر هایفرصت یافتن

که  دمیشو ینیبپیش زیرا ،یافت دنخواه تشدید افغانستان جوان جمعیت افزایش اثر در مشکالت این. بروند کشور

 از یکی سال، 20 زیر جمعیت فیصد 55 تقریباً داشتن با افغانستان. شوند کار بازار وارد نفر  400،000 حدود سال هر

 یربیکا میزان که میدهد نشان افغانستان یگدزن سروی وضعیت ،1392 سال در. است آسیا کشورهای ترینجوان

  .است بوده فیصد 16.4 کاریاشتغال ناقص یا کم میزان و فیصد 22.6

 است شده بدتر ی اخیرهاسال در اشتغال روند: 10 شکل

 (فیصد به)

 

 و NRVA ملی پذیریآسیب و خطرسروی ) احصائیه مرکزی اداره: منبع

 ( ALCSافغانستان یدگزن سروی وضعیت
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 برنامه یک دولت

 سراسر در را اضطراری

 جادای تحریک برای کشور

 ثبات تقویت و شغل

 است کرده اندازیراه

ال در ح بیکاری یخال به پاسخ در را « صلح برای اشتغال»  اضطراری برنامه ملی وحدت دولت ،1394عقرب  در

 ینا هدف (.پیامد آن بر بیکاری مراجعه فرمائید و متوقعه در مورد خالی تولید 1به کادر ) کرد اندازیراه گسترش

 ،هاتد انکشاف زراعت، هایبخش در موجود هایپروژه مقیاس ازدیاد با شغلی هایفرصت تعداد بلند بردن برنامه

 ه گذاریسرمای و شهری ملی همبستگی برنامه) به دونرها جدید هایپروژه پیشنهاد و نقد، پول انتقال وفوائد عامه 

 .و پیامد آنها را محدود سازد مداخالت این مقیاس فیناکا بودیجه است ممکن حال، این با. بود( مسکن

   

 است کرده اندازیراه شغل بحران با مقابله برای را صلح برای اشتغال طرح ملی وحدت دولت: 2 کادر

 برای را مدت کوتاه اشتغال که ماهه 30-24 شغلی برنامه محرک یک طریق از شغل ایجاد و داخلی تقاضای بخشیدن تحریک: صلح برای اشتغال طرح

 .سازدمی فراهم روستایی و شهری مناطق در فراوان کار نیروی

 هدف مورد گروه

 

 

 

 

 پیشنهاد

 فقیر و پذیرآسیب هایخانواده .1

 کارجویان .2

 زدهجنگ هایگروه .3

 انده گبیجاش و عودت کننده گان .4

 

 طوربه راعتی،ز هایزیربنا بازسازی برای محلی انکشاف وراهایش به یکجا کمکهای ارائه: زراعتی زیربناهای بازسازی .1
 دالر میلیون 350 حدود قریه 15،000 پوشش برای تخمینی مصارف. زمین تسطیح و آب منابع مدیریت زمینه در خاص
 .است

آب  سازی،پاک هایبرنامه تطبیق برای شهری هایکمیته به کوچک مالی هایکمک ارائه: شهری ترمیم و پاکسازی .2
 .دالر میلیون 200 حدود مصارف کل. شهری فقیر تمحال در کار نیروی نیازمند سبز فضای دوباره ایجاد ،کشی

 هایوهک در گذمه و پارک ایجاد درخت، شتک برای ملکی حفاظت گروه یک اندازیراه: شهری حاشیه های تقویت .3
 80 اولیه شده برآورد مصارف. خطر معرض در وانانج از زیاد تعداد استخدام برای افغانستان بزرگ شهرهای همه اطراف
 .دالر میلیون

 عمومی هایربنازی حفظ برای اشتغال فرصت فامیل سرپرست زنان به: فامیل سرپرست زنان به کوچک هایقرضه .4
. شد اهدخو تهگرف نظر در نیز بیشتر استفاده میشود،  کار نیروی که در تولید آن از در بازار محصوالت خرید. دمیشو داده

 .دالر امریکایی میلیون 50 حدود شده برآورد مصارف

 که است انگدپناهن بازگشت برای قیمتارزان مسکن واحد 200،000 تولید برنامه این کلی هدف: مسکن مالی تأمین .5
 .است دالر امریکایی میلیون 500 مصارف کل. دمیشو تأمین غیرسنتی انده گکننتمویل توسط آن مصارف از یبخش

 یا صحی بسته کی و نقد پول انتقال بسته یک برنامه این: سوءتغذیه و رشد عدم با مبارزه برای نقد پول قالانت .6
 هنوز مصارف. دهدمی ارائه سوءتغذیه یا رشد عدم دچار کودکان تغذیه برای را (شهری مناطق در) غذایی مواد نوکوپ

 .است نشده برآورد

 ضعیف ملکردعیکجا کار میکند تا کارکنان که  المللیبین نمتخصصی با ولتد برنامه، این در: ملکی خدمات بازسازی .7 
 آوردبر هنوز بودیجه. کارمندان جدید را با فراهم سازی آموزش های مسلکی همکاری نمایند ودارند تشخیص داده شوند 

  .است نشده

 داده نویک کوپ شتهبازگ انگدپناهن به برنامه، این در: انگدپناهن مجدد استقرار و بازگشت برای نوکوپ سیستم .8
 نقد انگدیجاشب یا انگدپناهن جذب به مربوط توافق اساس بر میزبان دهات انکشاف شورای توسط اندمیتو تنها که دمیشو
 .بود خواهد پناهنده هر به دالر 200 حدود بودیجه تخصیص. شود

  .دارند را شغل ادایج پوتانسیل که موجود هایبرنامه مقیاس افزایش: اول گام سازیپیاده

 جاری هایپروژه اجرای تنگناهای با مقابله: دوم گام

 وجهی صندوق هایبرنامه در مالی منابع بسیج: سوم گام

  برنامه 3-2 بندیاولویت: چهارم گام
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 تردقیق مصارف که میرود انتظار. ستا شده گرفته 1394جدی  – صلح برای اشتغال برنامه بارهدر مالیه وزارت توسط موجود گزارش آخرین از معلومات  این

 .آید دستبه آینده هایماه در ویاجرایی جزئیات و

 

 

 .1394جدی  – صلح برای اشتغال برنامه مورد در مالیه وزارت گزارش: منبع
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 افغانستان در بالقوه عواید: تمرکز بخش. ج

 
 ایشافز برابر چهار داخلی ناخالص تولید با اسبتن در افغانستان داخلی عواید ،1380 سال در جنگ پایان از پس  

 برای آمیزموفقیت هایتالش و مالیات قانون در توجه قابل هایپیشرفت نتیجه در عمدتاً افزایش این. است یافته

 وایدع قابل توجه طوربه هم هنوز افغانستان حال، این با. است بوده یگمرک و مالی عواید مدیریت ساختن مجهز

 جهان راسرس در شکننده و درآمدکم کشورهای و مرکزی آسیای و آسیا جنوب کشورهای بسیاری به نسبت کمتر

 و یشخو مصارف دادن پوشش برای دولت مندینیاز از کمتر قابل توجه طوربه هم هنوز داخلی عواید. دارد

 ماهنگه هایتالش مستلزم خارجی حمایت به وابستگی سطح کاهش. توسعه اقتصادی است در گذاریسرمایه

ستیابی به برای د یگنجایشه چ ؟را داشته باشد عواید آوری چه مقدارتوقع جمع دولت اما. میباشد عواید بسیج برای

 ؟وجود دارد دهیرعایت مالیهتحکیم  و مالیاتی پالیسی بهبود طریق از عواید باالتر سطوح

 

 کشورهای و رکزیم آسیای و آسیا جنوب کشورهای بسیاری به نسبت کمتر عواید افغانستان عواید، هتوج قابل افزایش وجود با: 11 شکل

 دارد شکننده و درآمدکم

 

، براساس 2012-2008سط او، منتخبب. عواید  در افغانستان و چند کشور 

 تولید ناخالص داخلی یفیصد

 
 (پول المللیبین صندوق) دولت مالی آمار و ،(جهانی بانک) یجهان انکشاف هایشاخص ،(افغانستان) مالیه وزارت: منبع

 
 این. آوری عواید گوناگون استعواید بوده و عملکرد شان در جمع متفاوت دارای سطوح مختلف کشورهای  

اوت همچنان، تف. داخل ساحات جغرافیایی و هم از یک ساحه تا ساحه دیگر قابل مشاهده میباشند در هم هاتفاوت

های مختلف کشورها که در سطوح مختلف درآمد اقتصادی قرار دارند قابل تفکیک استند. مطالعات ن گروهها بی

کشورها شکل  نهادی و تیجمعی اقتصادی، مشخصات براساس عواید آوریجمع میزان که دندهمی نشان آماری

واید کمتر دارد ع آنها داخلی ناخالص تولید سهم بیشتر در زراعت سکتور که کشورهای مثال، عنوانبه. میگیرند

 از مترک زراعت سکتور در گیریقابل مالیه معامالت ویا گیریمقدار درآمد قابل مالیه زیرا ،آوری میکنندجمع

 سعه سکتورتو صنعتی، انکشاف ،اقتصاد بودن آزاد درجه واردات، سطح ترتیب، همین به. است دیگر هایسکتور
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 سطح تعیین در مهم عوامل همه ،شهرنشینی میزان و ،8سنی وابستگی نسبت ،ادنمع سکتور اندازه ،و بانکداری مالی

 و عوایدات ادار موثریت تعیین در همنقش به سزایی دارد،  نیز نهادها کیفیت نهایت، در. هستند کشور یک عواید

 هایچالش اب اریآغشته با فساد اد وضعیف در تطبیق قانون  کشورهای زیرادهی؛ میزان رعایت مالیه تعیین در هم

 .هستند مواجه عوایدآوری جمع زمینه در بیشتر

 ،اقتصادی اتها در مشخص، با درنظرداشت تفاوتکشورها دیگر با مقایسه اساس بر انمیتو را کشور یک بالقوه عواید  

 رایب روش این از گزارش این انگدنویسن. آوری عواید تأثیر دارند، تخمین نمودبر جمع که نهادی و جمعیتی

. اندکرده استفاده ،2012-2000 دوره برای کشور 108 به مربوط ارقام از استفاده با ،افغانستان بالقوه عواید تخمین

 ناخالص تولید به عواید نسبت آن در که شده برآورد اقتصادسنجی دلوم یک با استفاده از افغانستان بالقوه عواید

 دات،وارسطح  صنایع، سهم زراعت، سهم سرانه، یگری چون درآمدمتحولین د و وابسته، متحول عنوان به داخلی

 هایشاخص از) شاخص کنترول فساد سنی، وابستگی ،سود از تیل و معادن ،سطح انکشاف مالی و بانکداری

ون ، بحیث متحولین توضیحی در این مودل رگرسیعواید بر نرخ نهایی مالیه و ،تعرفه اوسطنرخ  ،(جهان حکومتداری

 .باشندشامل می

 

 بالقوه عواید گیریاندازه و تعریف: 3 کادر

 تالش که) لیداخ ناخالص تولید بر واقعی عواید نسبت مطلق، مفهوم در. کرد گیریاندازه نسبی و مطلق هایدر مقیاس انمیتو را کشور یک عواید عملکرد
 .است عواید یگیراندازه شاخص بهترین( دمیشو نامیده نیز عواید

 است عوایدن مقدار آ میزان «گیری ظرفیت قابل مالیه»  یا « بالقوه عواید» . دمیشو گیریاندازه بالقوه عواید با در تناسب عواید عملکرد اما در مفهوم نسبی،

 بالقوه و واقعی ایدعو بین نسبت عنوان به نسبی ایدعو تالش رو، این از. آوری نمایدجمع خود نهادی و جمعیتی ،مشخصات اقتصادی به توجه با باید کشور یک که

 .است شده تعریف

 که د استعبارت از آن میزان عوای اقتصادی بالقوه عواید. است شده گذاشته تمایز « قانونی»  و « اقتصادی»  بالقوه عواید بین همچنین مطالعات اقتصادی، در

حت رژیم مالیاتی ت که عبارت از آن مقدار عواید است قانونی بالقوه عواید که حالی در کند؛ آوریجمع خوداقتصادی  ذاتی گنجایش به توجه با اندمیتو کشور یک

 .آوری شودموجود میتواند جمع

 نامیده عواید گافش واقعی عواید و قانونی بالقوه عواید بین تفاوت و ،دمیشو نامیده عواید فضای واقعی عواید و اقتصادی بالقوه عواید بین تفاوتعموماً 

 .دمیشو

 

 

 

 تولید فیصد 17 میزانخود، به  اقتصادی ذاتی ظرفیت به توجه با است قادر افغانستان که دهدمی نشان برآوردها

 فضای رایدا افغانستان که است معنی بدان این(. اقتصادی بالقوه عواید یعنی) عواید بدست آورد داخلی ناخالص

 رعایت مودنن تقویت عواید بیشتر میتواند با مقدار، که این میباشد داخلی ناخالص تولید فیصد 7 حدود عواید

 14 حدود اندتوی، افغانستان تنها ممالیاتی رژیم در تغییرات بدون اما. بدست آید مالیاتی پالیسیدر  بهبود و دهیمالیه

 کند آوریمعدهی، عواید جتحکیم رعایت مالیه و مدیریت بهبود طریق از صرف، داخلی ناخالص تولید فیصد

                                                           

 معمول طوربه که) مولد یا فعال افراد بر( نیستند کار نیروی جزء معموالً که افرادی) وابسته افراد نسبت سنی وابستگی نسبت 8 

 غیرفعال عموالًم افراد توسط کشور یک مولد جمعیت بر وارده فشار دهندۀنشان ناسبت این و میباشد،( هستند کار نیروی جزء

 .میباشد
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 بنابر عدم داخلی ناخالص تولید فیصد 5 عواید به اندازۀ حدود تحلیل ایننظر به  بنابراین،(. قانونی بالقوه عواید یعنی)

 .از دست دولت میرود و تطبیق ضعیف دهیرعایت مالیه

ها الس طول در افغانستان بالقوه عواید

 در که طورهمان. است تحول نموده

افزایش  با ،دیده میشود 19 شکل

 ،1390تا  1382سال از عوایدیافتن 

 نای. خوردتر شده است عواید فضای

 از دولت که است معنی بدان

 یآورجمع برای بیشتر هایفرصت

اما از آن . است نموده استفاده عواید

 فضای و عواید زمان به بعد، شگاف

 یادتعد. است شده ترگسترده عواید

 ار گسترش این انندمیتو عوامل از

تضعیف  جمله از دهند، توضیح

ممکن در اثر که هی، درعایت مالیه

جریان  در حکومتداری تضعیف

 .روند انتقال امنیتی رخ داده است

   

 ؟، چه کاری صورت گیردعواید فضای این کردن پر برای

 عبارتند موارد این. ندمیک محدود راسازی عواید بسیج میزان افغانستان عواید مدیریت در ساختاری هایکاستی برخی  

 هاینهزمی در کارایی ضعیف ،دهیپائین رعایت مالیه میزان مالیاتی، اساسک بودن کوچ به مربوط نقایص از

شتر نهادها هرچه بی ضعیف هایظرفیتنتیجه  در موارد این. مالیاتیی هامعافیت هنگفت تعداد و ،مالی مدیریت

 :لهجم از کرد، اجرا انمیتو را اقدامات یک سلسله را عواید، بسیج بهبود برای. ندمیشو تشدید

 افزوده ارزش بر همالی معرفی (VAT )هاتحلیل: مالیاتی اساس بخشیدن گسترش جهت 

دالر  میلیون 350 حدود میزان به یدعوا اندمیتو افزوده ارزش بر لیهما فیصد 10 معرفی که دندهمی نشان

 میلیارد 1.6 به 2030 سال تا میزان این که دمیشو بینیپیش نماید. تأمین اجرا سال اولین در را امریکایی

 سال در افزوده ارزش بر مالیه بود قرار. یابد افزایش داخلی ناخالص تولید فیصد 2.8 یا دالر امریکایی

  .است افتاده تأخیر به تاکنون زمان آن از اما شود، اجرا 2014

 غانستاناف عواید اداره: عواید آوریجمع بهبود منظور به یمالیات مدیریت اصالحات اجرای 

 این و ،است عواید آوریجمع بهبود منظور به جدید اصالحات مجموعه یک سازیپیاده حال در

 ساختارهای هبودب ؛بهبود کار بازرسی و تفتیش مالیات؛ الکترونیکی پرداخت و پریخانه شامل اصالحات

 عمناب مدیریت و معلوماتی تکنالوژی هایزیربنا مجهز سازی و ؛مالیه دهندگان خدمات و دهیگزارش

ای هریاست و عواید ریاست عمومی توحید چون اقداماتیک سلسله  ،میان مدت در. میباشند بشری

 ؛ایساختار وظیفه یک براساس ریاست عواید مجدد سازماندهی عواید؛ ملی اداره یک در والیتی عواید

 ظرفیت به نزدیک 1390و  1388 هایسال بین افغانستان: 12 شکل

 ار یکمتر میزان پس آن از اما آوری نمود،عواید جمع خود لقوهبا

  آوری میکندجمع

 (داخلی ناخالص تولید فیصد)

 

 بانک کارکنان تحلیل: منبع
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 بهبود وجبم اندومیت بندیبودیجه و بشری منابع هایزمینه در اداره این به مستقلنیمه اختیارات اعطای و

  .شود عواید مدیریت عملکرد بیشتر

 قابل توجه یدستاوردها هاسال طول در اگرچه: افغانستان گمرکات اداره عملیاتی عملکرد بهبود 

 گمرکی؛ هایزیربنا بودن محدود جمله از ،عوامل از یتعداد است، آمده دست به بخش گمرکات در

 ظرفیت بالقوه اداره ،سیاسی اقتصاد عوامل و ؛اتمرکگ کم ظرفیت مرزها؛ی در اداره کردن دشوار

 مدیریت؛ هزمین در بیشتر هایپیشرفت. ساخته است محدودسازی عواید در فراهم را افغانستان گمرکات

. بخشدبهبود ب راظرفیت بالقوه این اداره  اندمیتو بازرسی و خطرات مدیریت ها؛اظهارنامه به یگدرسی

با  را فعلی عواید شگاف و دهیخالی رعایت مالیه اندمیتو گمرکات اداره عملیاتی ملکرددر ع بهبود

 یک ایجاد اب اندمیتو اداره گمرکات مدت، کوتاه در. ایجاد کارایی بیشتر و بلند بردن عواید خورد سازد

رد تطبیق قانون، عملک وتسهیالت تجارتی  عواید، آوریجدول خطرات جهت رسیدن به تعادل میان جمع

 .بهتر سازدخود را 

 پوتانسیل از فراتر

 داخلی ناخالص تولید فیصد 17 عواید بالقوۀ میرسد نظر به ،مدتدر دراز افغانستان مالی تأمین نیازهای به توجه با  

 و بود، داخلی ناخالص تولید فیصد 26 حدود دولت مخارج کل ،1393مالی  سال در. باشد ناکافی و کم بسیار

 برابر دو از بیش رقم این. یابد افزایش داخلی ناخالص تولید فیصد 36 به 1399 سال تا زانمی این که دمیشو بینیپیش

 ناشی باال العادهفوق مصارف دهندهنشان بالقوه عواید و مصارف بین بزرگ یخال. خواهد بود بالقوه عواید ارزش

 است تانافغانس اقتصاد هادین و جمعیتی اقتصادی، نشاندهنده مشخصات خاص همچنین و هزینۀ بزرگ امنیتی، از

 آن در هک یسکتور است، زراعت به وابسته شدت به افغانستان ،طور مثال. یسازندم محدود را بالقوه عواید که

 یک نوزه کشور اینمیباشد، درحالیکه  دشوار دهیبوده و تطبیق رعایت مالیه محدود گیریقابل مالیه معامالت

 کشور پنج از جمله تانافغانس ترتیب، همین به. است ایجاد نکرده باشد گیریالیهقابل م راحتیبه کهرا  صنعتی سکتور

در اقتصاد افغانستان ال به تعداد افراد فع برابر تقریباً غیرفعال افراد تعدادکه  باشد،می سنی وابستگی لحاظ از جهانبرتر 

 کهفعال یا مولد ) فرادا ( برنیستند کار وینیر جزء معموالً هوابسته )افرادی ک افراد نسبت سنی وابستگی نسبت. است

کشور  یک مولد جمعیت بره وارد فشاردهندۀ این تناسب نشان و( میباشد، هستند کار نیروی جزء معمول طوربه

 اقتصادی هایعالیتفدر افغانستان، نتیجتاً سطح  جمعیتی با چنین یک ساختار. میباشد غیرفعالمعموالً  افراد توسط

 فیصد 17 فعلی ایشگنج از فراتر عواید بلند بردن برای بنابراین،باشد. گیری کمتر میدرآمد قابل مالیه وپائین بوده 

 بتواند این امر که ،دناقتصادی تبارز یاب رشد جدید نابعنیاز است تا م هماهنگی هایتالش به داخلی، ناخالص تولید

  .عواید بیشتر فراهم سازد زمینه را برای

 زنجیره شافانکنخست، . نشان میدهد افغانستان بالقوه عواید بهبود برایرا  یخوب ری مهم دورنمایساختاتغییر  دو

 بقات باالتردر ط فعال هایشرکت سهم در کشورهائیکه. را برای عواید ایجاد کند یگنجایش بیشتر تواندمی ارزش

 را داشته صادیسطح بلندتر مولدیت اقت ،بوده را دارا گیری بیشترمعامالت قابل مالیه بیشتر است عمدتاً ارزش ۀزنجیر

 در هارکتش بیشتر معموالً دارای تعداد و ،(مفاد میگردد و معاشات ،اتفروش از طریق بیشتر هایدرآمد باعثکه )

توسعه  با اندمیتو مسیر این در پیشرفت افغانستان، در. باشند)یعنی دارای اساس مالیاتی بزرگتر( می رسمی سکتور

 و ،ذاییغ موادفرآوری  صنایع ،آب/شیرۀ میوه )جوس( تولید مانند نایع فرآوری محصوالت زراعتی،بخشیدن ص

 بلندتر فزودها ارزش با محصوالت به را زراعتی محصوالت اولیۀ اندمیتو صنایع این انکشاف. شود آغاز ،قالین صنعت
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 دنامع کتورسی را روی دست گرفت که اقدامات باید افغانستان، معادن گسترده پوتانسیل به توجه بادوم، . مبدل سازد

 دنامع سکتور انکشاف ،مناسب مقرراتی و پالیسی درست چارچوب با داشتن. را توسعه ببخشند استخراجی صنایع و

معادن  یمغیرمستقتاثیر  هم از طریق و ،مالیات و هامتیازالاحقآوری هم از طریق جمع – عواید قابل توجهی را اندمیتو

 .بار آوردبه – خدمات و ساختمانی مانند کتورهابر دیگر س

 

 نانهبیغیرواقع ،باشدمی مدت دراز در عواید افزایش برای خوب اندازچشم دارای افغانستان اگرچه ،این وجود با

 ناخالص تولید فیصد 36 به 1399 سال تا قرار است که) عمومی مصارف سطحعواید به  ببریم انتظار که خواهد بود

 نه دولت که تاس مهم بسیار بنابراین،. هم بدست آید هاسکتور همه در پوتانسیل این اگر حتی ( برسد،رسدب داخلی

 هدف این به ستیابید. کند تمرکز ،امنیتی سکتور در مخصوصاً ،نیز مصارف مدغم سازی بر بلکه عواید، بهبود بر تنها

 . باشدمی مالی ثبات به دستیابی برای مهم چالشیک 
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 افغانستان در جهانی بانک گروه برنامه: ضمیمه

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Afghanistan Reconstruction Trust Fund)  دالر میلیارد 3.93 و دریافت نموده، کننده تمویل 34 از دالر میلیارد 8.94 مجموع در 

 ،2016از قرار ختم ماه فبروری . است کرده تعهد دولت گذاریسرمایه هایبرنامهبرای ملیارد دالر را  4.15عادی دولت و  مصارف برای را

 .بود دالر میلیارد 2.8 ارزش دارای افغانستان بازسازی صندوق فعال هایبرنامه و ،بود دالر ملیارد 1.27 ارزش دارای IDA فعال هایبرنامه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وجوه افزایش. لیعا تحصیالت انکشاف برنامه برای امریکایی دالر میلیون 50 و ،شرکت برشنا های تخنیکی بهکمک برای امریکایی دالر میلیون

 پروژه برای امریکایی دالر میلیون 45 و عامه، مالی مدیریت دوم پروژه برای امریکایی دالر میلیون 41 :از عبارتند موجود هایپروژه برای مالی

 رایب ازسازی افغانستانصندوق ب« دریچه هزینه عادی » از طریق  امریکایی دالر میلیون 368 مبلغ ،2016 مارچ 27 از قرار. مزرعه در آب مدیریت

 ..است شده پرداخت 2016 مالی سال

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

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

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

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

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

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

 .شد خواهد ارائه بروکسل در افغانستان مورد در وزیران کنفرانس در 2016 سال در ،مطالعات این اولیه نتایج. است پرداخته افغانستان
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 این به 2008 مالی سال از افغانستان در (International Finance Corporation) المللیبین مالی شرکت هایمجموع سرمایه گذاری .6

 شرکت کارهای مجموع حاضر، حال در .است رسیده دالر میلیون 135 به دالر میلیون 58 حدود از – است یافته 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 مخابرات و کوچک مالی نتأمی سکتورهای در مخصوصاً( انکشاف و مالی منابع به دسترسی نظر از) کنندهمتحول تأثیر المللیبین مالی

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

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

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

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

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

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

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

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

 .داد خواهد ادامه خدمات و یزراعت محصوالت

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

 شکننده کشورهای امهبرن»  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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 نتخب اقتصادیم هایشاخص: 1 جدول ضمیمه

  1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

 سطح درآمد ملی
      

های تخمین

 اولیه
 بینی هاپیش

 1،440 1،329 1،241 1،179 1،151 1،133 1،061 1تولید ناخالص داخلی اسمی )میلیارد افغانی(/

 20.4 19.2 18.3 19.2 20 20.5 20.5 1(/امریکایی تولید ناخالص داخلی اسمی )میلیارد دالر

 631 623 620 624 632 643 651 (امریکایی )دالر درآمد سرانه

 34.9 34.2 33.4 32.5 31.6 30.7 29.7 )میلیون نفر( نفوس

        ()رشد به فیصدی حقیقیاقتصاد 

 3.6 2.9 1.9 1.5 1.3 3.7 14.4 1/حقیقیرشد تولید ناخالص داخلی 

 1.1 0.8 -0.5 -2.0 -0.1 0 18.2 زراعت        

 4.1 2.2 1.6 1.4 2.4 3.1 7.8 صنعت        

 4.2 4 3.5 2.8 2.2 5.3 10.3 خدمات        

 -7.1 -6.2 -4.7 -2.1 1.7 6.4 11.1 تولید ناخالص داخلی بالقوه( ی)فیصدتولید  یخال

               )فیصد(ترکیب تولید ناخالص داخلی 

 21.1 21.6 22 22.6 23.5 24.1 24.6 زراعت  

 22.3 22.1 22.3 22.4 22.3 21.2 21.8 صنعت  

 56.7 56.3 55.7 55 54.2 54.7 53.5 خدمات  

        (ماهه 12 تغییر فیصدی ،% ) هاقیمت

 4 3.5 3 -1.5 4.6 7.4 6.4 دوره( اوسط) های مواد مصرفیتورم قیمت

 .. .. 4 -1.3 2.4 7 6.6 (جات، اوسط زمانیبه استثنای تیل و غله) اصلیتورم 

 .. .. 3.5 0.2 1.4 7.3 5.8 )پایان دوره( های مواد مصرفیتورم قیمت

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

 740 722 712 694 783 729 640 2( / دالر امریکاییصادرات کاال )میلیون 

 9،185 8،520 8،208 8،074 8،711 9،244 10،054 3( / دالر امریکاییواردات کاال )میلیون 

 -41.3 -40.6 -41.1 -38.4 -39.6 -41.6 -45.8 تجارتی بیالنس

 45.6 43.9 44.5 42.2 43.5 41.7 47 انتقاالت جاری خالص

 4.5 4.2 4.6 5.5 8 7.4 6.2 حساب جاری بیالنس

 7،800 7،400 7،150 6،864 7،360 7،447 6،771 (دالر امریکاییناخالص )میلیون  یذخایر ارز

 8 8.2 8.3 8.3 9.1 7.8 7.2 ناخالص )ماه واردات( ذخایر ارزی

 7.4 7.4 7.3 6.4 6.4 6.7 6.6 4خارجی / قرضه

 .. .. .. 61.4 57.4 55.4 51.7 دوره( اوسط، امریکایی )افغانی/دالر نرخ مبادله

 .. .. .. 63.9 58.1 56.6 52.1 ، پایان دوره(امریکایی )افغانی/دالر نرخ مبادله

 114.3 114.8 115.7 126.6 121.1 125.5 127 (ارزش پول ی )کاهش = استهالکمبادله حقیقنرخ 

               (داخلی ناخالص تولید % ) مالی و پولی هایاخصش

 32 33 34.9 35.2 36.1 37 37.9 (M2پول گسترده )

 19.5 18.6 18 17.8 17.7 17.6 17.6 هامجموع سپرده

 .. .. .. 71.5 66 68 70.2 های دالری )%(سهم سپرده

 6.8 5 4.2 4 3.8 4.2 4.1 تجارتیهای کبه سکتور خصوصی، بان قرضه

 34.9 26.9 23.3 22.2 21.6 23.7 23 به سپرده )%( قرضهنسبت 

  :هاادداشتی

 باشد.می -یعنی جدی الی قوس، که مطابقت با سال میالدی دارد  –، متباقی سال ها بر مبنای سالی مالی 1391به استثنای سال 

 .است تریاک دهافزو ارزش حذف با ملی حاسباتم ارقام/ 1
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 .تخمینی قاچاق یاغیررسمی  تجارت شامل/ 3  .کشور در غیرساکن افراد به کاال فروش استثنای به/ 2

 .روسیه فدراسیون قرضه ه استثنایب ؛اگر تحقق هم نیافته باشدامل تعهد به معافیت قرضه است با آنکه ش/ 4

 .بانک کارکنان هایبینیپیش و ،پول المللیبین صندوق هاینتخمی جهانی، انکشاف هایشاخص کزی،رم بانک احصائیه، مرکزی اداره: منابع

 
 

 
 

 

 منتخب مالی هایشاخص: 2 جدول ضمیمه

  1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

 باشد ونۀ دیگر بیان شدهبگ اینکه مگر ،لیارد افغانیم برحسب
 هایتخمین

 اولیه
 بینی هایشپ

 167.1 146.1 133.4 122.4 100.1 109.4 108.9 عواید داخلی

 79.2 70.4 64.5 59.5 51.8 52.4 51.7 یعواید مالیات

 46.1 38.5 33.5 30.4 26 28.3 28.5 گمرکی وایدع

 41.8 37.2 35.3 32.4 22.3 28.7 28.7 عواید غیرمالیاتی

 302.5 259.2 221.9 181.1 180.7 163 137.8 های مالی بالعوضمکک

 210.3 178 151.1 123.7 119.1 105.2 85.9 اختیاریهای کمک

 92.2 81.1 70.8 57.4 61.6 57.8 51.9 های غیراختیاریکمک

 482.5 418.5 364.5 318.8 301 278.3 252.5 خارجمجموع م

 360.1 310.9 268.2 235.9 228.3 198 181.1 عادیمصارف 

 229 197.2 167.6 143.6 137.4 119.8 106.6 امنیتی

 131.1 113.7 100.6 92.3 91 78.3 74.5 لکیم

 67.7 62.4 57.1 54.5 52.7 47.9 43.5 و دستمزد عاشاتم

 27.4 22.6 19.1 17.3 16.3 18 20.1 و حفظ و مراقبتعملیات 

 5.8 5.3 3.7 2.3 1.9 1.7 1.2 ییمصارف سرمایه

 26 20.7 18.6 17 19.2 10.5 9.8 اجتماعیحقوق انتقاالت 

 4.3 2.7 2.1 1.2 0.9 0.5 0.2 سودهای پرداخت

 28.8 25.2 24.1 18 9.9 19 20.1 اختیاری انکشافیصارف م

 93.6 82.4 72.3 64.9 62.8 61.3 51.4 غیراختیاری انکشافیصارف م

 -11.5 -12.0 -7.9 -7.9 -19.1 -2.4 -6.3 اختیاری( عادی + انکشافیاختیاری ) یالنسب

 -12.9 -13.2 -9.3 -15.3 -20.2 -6.0 -5.8 کلی یالنسب

 -315.5 -272.4 -231.2 -196.4 -200.9 -169.0 -143.6 ی مالیهاکلی بدون کمک بیالنس

 46.4 47 49.7 51.9 43.8 55.2 60.2 ادیعنسبت عواید به مصارف 

 بانک کارکنان هایبینیپیش و( AFMIS) مالیه وزارت: منابع

 باشد.می -یعنی جدی الی قوس، که مطابقت با سال میالدی دارد  –، متباقی سال ها بر مبنای سالی مالی 1391به استثنای سال 
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 منتخب مالی هایشاخص: 3 جدول ضمیمه

 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

 باشد ونۀ دیگر بیان شدهبگ اینکه مگر ،فیصدی تولید ناخالص داخلی برحسب
 هایتخمین

 اولیه
 بینی هایشپ

 11.6 11 10.7 10.4 8.7 9.7 10.3 عواید داخلی

 5.5 5.3 5.2 5 4.5 4.6 4.9 یعواید مالیات

 3.2 2.9 2.7 2.6 2.3 2.5 2.7 گمرکی وایدع

 2.9 2.8 2.8 2.7 1.9 2.5 2.7 عواید غیرمالیاتی

 21 19.5 17.9 15.4 15.7 14.4 13 های مالی بالعوضمکک

 14.6 13.4 12.2 10.5 10.3 9.3 8.1 اختیاریهای کمک

 6.4 6.1 5.7 4.9 5.4 5.1 4.9 های غیراختیاریکمک

 33.5 31.5 29.4 27 26.2 24.6 23.8 خارجمجموع م

 25 23.4 21.6 20 19.8 17.5 17.1 عادیمصارف 

 15.9 14.8 13.5 12.2 11.9 10.6 10 امنیتی

 9.1 8.6 8.1 7.8 7.9 6.9 7 لکیم

 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.2 4.1 و دستمزد عاشاتم

 1.9 1.7 1.5 1.5 1.4 1.6 1.9 و حفظ و مراقبتعملیات 

 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 ییمصارف سرمایه

 1.8 1.6 1.5 1.4 1.7 0.9 0.9 اجتماعیحقوق انتقاالت 

 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0 سودهای پرداخت

 2 1.9 1.9 1.5 0.9 1.7 1.9 اختیاری انکشافیصارف م

 6.5 6.2 5.8 5.5 5.5 5.4 4.8 غیراختیاری انکشافیصارف م

 −0.8 −0.9 −0.6 −0.7 −1.7 −0.2 −0.6 اختیاری( عادی + انکشافیاختیاری ) یالنسب

 −0.9 −1.0 −0.7 −1.3 −1.8 −0.5 −0.5 کلی یالنسب

 −21.9 −20.5 −18.6 −16.7 −17.5 −14.9 −13.5 ی مالیهاکلی بدون کمک بیالنس

 46.4 47 49.7 51.9 43.8 55.2 60.2 ادیعنسبت عواید به مصارف 

 بانک کارکنان هایبینیپیش و( AFMIS) مالیه وزارت: منابع

 باشد.می -یعنی جدی الی قوس، که مطابقت با سال میالدی دارد  –، متباقی سال ها بر مبنای سالی مالی 1391به استثنای سال 
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