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متشبثین و  ھای روز افزون، اعتمادجنگ و درگیری کھ میرسد نظر بھ. رو بھ وخامت است امنیتی کشور ھمچنان وضعیت

 کاملو اعادۀ  بازیابیاز متأثر گردیده بود  م) ۲۰۱۴( ۱۳۹۳ھای امنیتی در سال لیتکھ در پی انتقال مسؤ را مستھلکین
 از اقتصادی را رشد میزان کمترین زمانیکھ افغانستان ،۲۰۱۵و  ۲۰۱۴ ھایسال نسبت بھ اقتصادی رشد. داشتھ استباز

 ھایفعالیت نشان میدھند کھ ۲۰۱۷ سال اول نیمھ آمار تقریبی از. اندکی بلند رفتھ است بھ بعد تجربھ میکرد، ۲۰۰۳ سال
ھای ربعوار چنانچھ از سروی – اعتماد متشبثین کھ رسدمی نظر بھ. با اینحال، سطح پائین قرار دارندھنوز ھم در  اقتصادی

اعتماد کمی بھبود یافتھ است، اما باز ھم  ۲۰۱۷در جریان دو ربع اول سال  –ھای متشبثین ھویداست از مشاھدات و برداشت
 . باشدمیتر در مقایسھ با زمان مشابھ سال گذشتھ پایینمتشبثین 

 
یسھ با این رقم افزایش ناچیزی را در مقا درصد برسد، کھ ۲،۶بھ  ۲۰۱۷ سال درساالنھ  اقتصادی رشد کھ میگردد بینیپیش

درصد خواھد رسید. در پِی  ۳،۳سال گذشتھ نشان میدھد. صنایع دو درصد رشد خواھد داشت، و رشد در سکتور خدمات بھ 
درصدی زراعت در سال گذشتھ، توقع میرود کھ رشد محصوالت زراعتی امسال اندکی ُکند گردیده و بھ  ۶رشد چشمگیر 

 درصد برسد.  ۱،۵
 

 میماه ( ۱۳۹۶ثور  ماه در درصد ۷،۵) بھ ۲۰۱۶(دسمبر  ۱۳۹۵درصد در ماه قوس  ۴،۵ینکھ از از پستورم  میزان
ھای ماه در تورم نرخ در اندک افزایشدرصد اٌفت نمود.  ۳،۸) بھ ۲۰۱۷سپتمبر ماه ( ۱۳۹۶) بلند رفت، در ماه سنبلۀ ۲۰۱۷

 افغانستان اینکھ بھ توجھ با. بود شده ایجاد ،سبزیجات و ھامیوه ویژه بھ ،مواد خوراکی قیمت افزایش پی در ۲۰۱۷نخست سال 
 تاثیر غلھ جات و سوخت جھانی قیمت کند،می واردکشور از بیرون  را خود غلھ جات نیازھای از بخشی و سوختمواد 
ثور  ماه از در داخل کشور غذایی مواد و مواد سوخت ھایقیمتتورم در  کاھشاما . دارد داخلی ھایقیمت بر یتوجھ قابل

ھای جھانی کاال ثابت قیمت حال آنکھافغانی باشد،  فروش و مبادلھ نتیجۀ متوقف گشتن کاھش در نرخ  است ممکن ،بدینسو
 .استباقی مانده 

 
درصد (در  ۹واردات در این مدت حدود . بیشتر شد کاال وارداتافزایش در بھ سبب  تکسر تجار ،۲۰۱۷در نیمھ اول سال 

درصدی نرخ مبادلۀ افغانی در  ۲،۲مقایسھ ساالنھ) افزایش داشت، کھ بخشی ازین افزایش در واردات را میتوان بھ افزایش 
ماه قبلی)، اوسط  ۱۲با اما بر مبنای مقایسھ ساالنھ (مقایسھ  .دانست ۲۰۱۷تا سپتمبر  ۲۰۱۶ھای دسمبر مقابل دالر میان ماه

درصد  ۱۵حدود افغانی  نرخ مبادلۀ چنانکھ، در سیر قبلی است یتغییرثابت بوده است. ثابت ماندِن ارزش افغانی  مبادلھنرخ 
دھندۀ افزایش در تقاضای بھ ھر حال، افزایش در واردات ممکن نشان. کاھش داشت ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵ھای سال جریاندر 

 ۷،۸بلند رفتھ کھ بھ  ۲۰۱۷ آگستتا  ۲۰۱۶دسمبر  درصد از ۷داخلی نیز باشد. از سوی دیگر، ذخایر ناخالص ارزی حدود 
(در بیالنس  رود کھ حساب جاری. انتظار میباشدمیماه واردات  ۱۲معادل  ذخایر ارزی رسید. این رقممیملیارد دالر 

  باقی بماند. ۲۰۱۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال  ۳مازاد حدود  ھا) باپرداخت
 

آوری عواید برای سومین سال )، درحال حاضر جمع۲۰۱۴( ۱۳۹۳داخلی در سال مالی پس از کاھش سرسام آور عواید 
، اندازه )۲۰۱۷( ۱۳۹۶مالی متوالی بھ شیوه مطلوب آن عملی میشود. ارقام حاصلھ مبین آنست کھ در ھشت ماه نخست سال 

را نشان (در مقایسھ با زمان مشابھ در سال گذشتھ)  رشد درصد ۱۳ ملیارد افغانی رسیده کھ حدود ۱۰۴بالغ بر عواید داخلی 
درصد  ۱۵درصد و  ۱۳کھ بھ ترتیب حدود میباشد واید مالیاتی و محصول گمرکی عواید بنابر ازدیاد در عافزایش  .میدھد

و مدیریت بھ بھبود دوامدار در  توانرا نیز می ۲۰۱۷سال   مقطعجمع آوری عواید تا این  خوب. عملکرد نمودندافزایش 
 .داداز سوی دولت ارتباط  تطبیق مالیات

 
لیارد م ۱۹۵حدود . مجموع مصارف قرار داشت یمشابھ سال قبل در سطحدر ھشت ماه اول سال جاری  بودجویرف مصا
ھای مالی رود کھ کمکانتظار می .گرددبھ بودجھ عادی برمیدرصد)  ۷۷آن ( لیاردم ۱۵۰حدود  از آن جملھ کھ رسیدمی

. داردو جمع آوری عواید در مسیر دستیابی بھ ھدف بودجوی ساالنھ قرار  برسد،بھ برنامھ بودجھ بھ دولت مطابق  خارجی
 .مالی متوازن باقی خواھد ماندپایان سال  تابودجھ بیالنس  ،بدین ترتیب

 



 در افغانستان یاقتصاد ُرشد زانیم کھ شودیم ینیب شیپ نشود، بدتر یفعل طیشرا با سھیمقا در یتیامن اوضاع درصورتیکھ
 ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ یسالھا بھ نسبت باالتر رشد ۀدھند نشان رقم نیا گرچھ. ابدی شیافزا درصد ۳،۲ بھ یالدیم ۲۰۱۸ سال

. است کمتر مراتب بھ ۲۰۱۳ و ۲۰۰۳ یسالھا انیم یدرصد ۹،۶ یاقتصاد ُرشد اوسط زانیم با سھیمقا در ھم باز است،
 ۲۰۱۴ سال از پس یاسیس عدم ثبات و یناامن دیتشد و کسو،ی از نیمتشبث اعتماد فیتضع و یداخل یتقاضا ھمزمان کاھش

 اعتماد کھ دھدیم نشان یررسمیغ شواھد نحال،یا با. است دهیانجام یاقتصاد رشد سطح آمدن نیپائ بھ گر،ید یسو از
 حوزه و افغانستان یبرا کایامر متحده االتیا دیجد راھبرد اعالم از بعد چون بوده، بھبود بھ رو کم کم نیمستھلک و نیمتشبث
 . است دهیگرد برطرف یحد تا یالملل نیب ائتالف یروھاین حضور مورد در ابھام ا،یآس جنوب

 
خواھد رسید. رشد بیشتر در سالھای  ۲۰۲۰درصد در سال  ۳،۶رشد اقتصادی در میان مدت بطی خواھد بود، کھ تنھا بھ 

 نیب یمال یھاکمک انیجربعدی مشروط بر بھبود در اوضاع امنیتی، ثبات سیاسی، پیشرفت پایدار در تطبیق اصالحات، و 
 اصالحات و یمال تیریمد عرصھ در مشخص ریتداب سلسلھ کی اتخاذ باتواند ھمچنان می یاقتصاد شدر. باشدمی یالملل
 کھ یبودجو مصارف یبرا منابع شتریب صیتخص و بودجھ، قیتطب دنیبخش بھبود توانیم جملھ از. ابدی شیافزا یسیپال
 توقع میرود کھ .برشمرد را رسندیم جامعھ ازمندین افراد بھ کھ یمحل یھا برنامھ بر و بوده شتریب یکار یروین ازمندین

بر سر راه  امنیتی موانعموجودیت و برای کار بیشتر  در میان مدت بلند باقی بماند، کھ عمدتاً نتیجۀ تقاضای  میزان فقر
 .میباشددرحالیکھ نیروی کار بھ شدت در حال رشد ،باشدعرضھ خدمات عامھ می

 
 و ناامنی جنگرائھ خدمات صحی در افغانستان در مقابل سیستم ا و انعطاف پذیری پایداریگزارش بر بخش تمرکز در این 

واگذار گردیده و از  دولتیغیر موسسات بھخدمات صحی کھ یکی آن ؛عرضھ میگردد با دو شیوه  صحی. خدمات بحث دارد
ھای ما نشان تحلیلکند. تأمین می صحی را خدماتمستقیم  گونۀدولت بو دیگر آن کھ  فراھم میگردد، آن طریق بھ مردم

گزارش  این بخشمیدھد کھ تفاوت زیادی میان این دو شیوه وجود ندارد؛ بھ نظر میرسد کھ ھردو سیستم کارکرد خوبی دارند. 
این عملکرد  ناامنی پایدار و انعطاف پذیر بوده، و (ب)ھا و یارائھ خدمات صحی در برابر درگیر (الف) دھد کھ:نشان می

بوده این است کھ  انعطاف پذیردلیل عمدۀ کھ سیستم خدمات صحی پایدار و . والیات کشور کماکان برابر بوده است در
معموال  موسسات، با توجھ بھ این کھ ھمچنان موسسات غیردولتی با جوامع محلی ارتباط نزدیکی را برقرار ساختھ اند.

توانند با ، آنھا بھتر میخدمات صحی شانو با توجھ بھ ماھیت  ،کننداز جوامع محلی استخدام میکارکنان مورد نیاز خود را 
بھ ھر حال، تحلیل و تجزیھ بیشتر با استفاده از معلومات متمم و منابع گوناگون و شیوه  .کنار بیایندساختارھای قدرت محلی 

 صحی قضاوت کامل نمود.ھای ارائھ خدمات در مورد برتری نسبی یکی از این شیوه تا ،ھای بھتر سروی نیاز است
 


