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 دافغانستان بانک

سیاست پولی جلسه کمیتۀ  

2021جوالی  4  

 تحوالت اقتصادی جهان (1)

ز در (، با گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان هنوIMFبر اساس گزارش صندوق وجهی بین المللی )

  های ه نگرانبا وجود تداوم پروسه واکسین در سراسر جهان، گسترش انواع جدید ویروس بالت عدم اطمینان قرار دارد. ح

ت روی افزوده است. سرعت بهبود اوضاع اقتصادی در کشور ها بدلیل موجودیت تفاوت در نوع ویروس کرونا، اقداما

درصد  -3.3از رشد تخمینی  متفاوت بوده است. بعدها دولت  پالیسی های حمایویویروس و مهار دست گرفته شده جهت 

صادی در نرخ رشد اقتدرصد رشد نماید.  6.0اقتصاد جهان   2021بینی می گردد که در سال پیش، 2020اقتصاد در سال 

رصد د 6.7در کشور های رو به انکشاف و درصد، اما در اقتصاد های نوظهور  5.1در کشور های پیشرفته  2021سال 

 بینی گردیده است.پیش

زمان کمتری را  جهانیشدیداً کاهش نموده، اما این کاهش در مقایسه با بحران مالی  2020تولیدات جهانی در ربع اول سال 

 های نوظهور ، روند بهبود اقتصادی هم در کشور های پیشرفته و هم در اقتصاد2020در نیمه دوم سال دربر گرفته است. 

ً ناشی از سرگیری تولیدات پ را داشته است. Vبصورت هماهنگ بوده و حالت  س از یک بهبود در تولیدات جهانی قسما

ل افزایش مل شامااین عو. ایفا کرده انددوره توقف بوده، در حالیکه سایر عوامل مرتبط به تقاضا نیز در این افزایش نقش 

و یدات تولو  زلمنبلند رفتن تقاضا برای لوازم مورد نیاز جهت پیشبرد امور کاری از و حاالت قرنطین  تقاضا بعد از وضع

تجارت  گسترش ویروس برگشته، در حالیکهاخیراً تجارت جهانی اجناس به حالت قبل از  تجهیزات محافظتی می باشد.

خرب ماثیرات ت رش ویروس کرونا وبرای پاسخ به گست به دلیل اتخاذ پالیسی های بی پیشینه. کمرنگ می باشدخدمات هنوز 

کشور های  و در اقتصاد های نوظهورتاثیر کمتر بوده، اما این  2008جهانی  مالی  گسترش ویروس در مقایسه با بحران

بیشتر  ل خساراتبدلیل شیوع ویروس متحمکه این کشور ها در میان مدت  میروددارای سطح پایین عاید شدیدتر بوده و توقع 

 گردند.

و  زراعتی محصوالتانی ، تجارت جهبا وجود آنکه شیوع کرونا فعالیت های تجارتی را در سطح جهان مختل کرد، 

 وده است.باقی مانده و حالت جهندگی خود را حفظ نممقاوم این مرض مارکیت جهانی برای محصوالت زراعتی در مقابل 

 انیای جههی در مارکیت ال باقی مانده است. مواد غذایتجارت زراعتی بخصوص در بخش مواد غذایی تقریباً بحالت نورم

د. از اینکه نش یابافزای 2021مواد غذایی در سال  جهانی در عرصه تجارت ترس بوده و توقع میرود فعالیت هاکامالً قابل دس

بر . ی باشدتقاضا برای اجناس و خدمات در سطح جهانی افزایش نموده است، قیمت اجناس نهایی و خدمات در حال صعود م

 ی گردیدهبینپیشدرصد  1.6در حدود  2021در کشور های پیشرفته در سال  تورم ، پول  صندوق بین المللی گزارشاساس 

رو به  شور هایو ک در اقتصاد های نوظهور نرخاین افزایش را نشان میدهد.درصد  0.1که در مقایسه با سال گذشته 

 یدهد. مپایین تری را نشان  نرخ 2020درصد رشد در سال  5.1بینی گردیده که در مقایسه با درصد پیش 4.9 انکشاف
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تفاوت در آسیا مکشور های رو به انکشاف در بین اقتصاد های نوظهور و  2021بهبود وضعیت اقتصادی در سال  روند

ای دولت لیسی هدر، و پاروند گسترش ویروس، تطبیق واکسین، باز شدن بنابینی میشود. این تفاوت ها اساساً بستگی به پیش

و  دهشبهتر غال اشتوضعیت  که در نتیجه  ددوباره به حالت نورمال برگرد یمی گردد که فعالیت های اقتصاد یبیندارد. پیش

، ول پ المللی صندوق وجهی بینبینی اساس پیش ش رشد اقتصادی در کشور های منطقه خواهد شد. بربهبود و افزایمنجر به  

رسید.  درصد خواهد 8.6به  2021در آسیا در سال کشور های رو به انکشاف و  در اقتصاد های نوظهور یرشد اقتصاد

 شد اقتصادیرهمچنان، درصد خواهد بود.  12.5در هند  نرخاین درحالیکه  ، خواهد بوددرصد  8.4شاهد رشد  ین اقتصاد چ

 بینی گردیده است. درصد پیش 6.0ترکیه در این دوره 

 تحوالت اقتصادی داخلی (2)

ضرر اقتصاد افغانستان را شدیداً مت 2020در سال  جهت کنترول آنمحدودیت های وضع شده شیوع ویروس کرونا و 

ود وسه بهب. پرحرکت نمودبینی میشد بطرف  نورمال شدن بیشتر از آنچه پیش با سرعت ، فعالیت های اقتصادیاما .ساخت

ر رونا داقتصادی بصورت دوامدار روبه بهبود بوده چنانچه تمامی چهار سکتور اقتصاد بحالت قبل از شیوع ویروس ک

وج جدید مما گسترش ساخته اتطبیق واکسین توقعات را مبنی بر کاهش مرض بیشتر  برنامه اخیر  . هرچندمیباشندحرکت 

 چشم انداز اقتصادی کشور افزایش داده است.نگرانی ها را پیرامون  این ویروس

ده درصد کاهش نمو -1.93به  2020بدلیل شیوع ویروس کرونا و وضع حالت قرنطین ، رشد اقتصادی کشور در سال 

رصد رسید. د -4.8رشد آن به س داشته و پذیری را از ناحیه گسترش ویروخدمات در این دوره بیشترین تاثیراست. سکتور 

همین حال، ر ددر ردیف دوم قرار می گیرد. ، درصد رشد داشته که از لحاظ تاثیر پذیری  -4.2در این دوره سکتور صنعت 

 بوده است.  درصد 17.5( 2019در سال ماقبل آن ) نرخ، در حالیکه این میباشددرصد  5.3رشد سکتور زراعت در این سال 

ر سال مالی دبینی می گردد که اقتصاد کشور از اینرو، پیشبهبود را نشان میدهد.  2021مصرف و سرمایه گذاری در سال 

یش رشد سهم را در افزا ینبینی شده است، سکتور های زراعت و صنعت بیشتردرصد رشد نماید. چنانچه پیش 3.0 جاری

 3.0عت سکتور صنرشد گردد، در حالیکه درصد پیشبینی می 6.3رشد سکتور زراعت اقتصادی در این سال خواهند داشت. 

 .باشد 2021درصد در سال  1.5توقع میرود که سکتور خدمات شاهد رشد برعالوه، . پیشبینی گردیده استدرصد 

ی را تشکیل درصد تولیدات ناخالص داخل 27.0بخش، بخش اقتصاد افغانستان پنداشته میشود. این مهمترین سکتور زراعت 

جاد ه به ایدهنده وضعیت خوب بارندگی و تاثیرات ناچیز ویروس کرونا در رابطرشد مثبت در سکتور زراعت نشانمیدهد. 

ر سال در فعالیت های مرتبط به کشت و حاصل برداری غالت، میوه و مالداری می باشد. رشد این سکتور دمحدودیت 

در . گرددمی کافی عنوان بارندگی  بینی میشود که دلیل آن عدمکمتر پیش یسه با دوره قبل از گسترش ویروسدر مقا 2021

ساخت  .ترشد اندکی خواهد داش زراعت غیر للمی و مالداری وجود دارد،  للمی حالیکه احتمال کاهش در بخش زراعت 

 رایبنه ها برعالوه، ایجاد سردخا کمرنگ خواهد کرد.های آب در اکثر نقاط کشور تاثیرات کاهش باران را تا حدی بند

سیستم آبیاری  سرمایه گزاری ها در بخش احیای ،برعالوه . شدد نخواهواقع تازه مفید  جاتمیوه سبزیجات و ذخیره سازی 

سترش گمیوجات و سبزیجات اخیراً شاهد رشد دوامدار بوده و  محصوالت زراعتی که بدلیل تولید ممکن است در رشد

 سکتور پروسس مواد غذایی را تسهیل کند.

هش قابل شاهد کا 2020در سال ، می باشددرصد  12.5 سهم آن در تولیدات ناخالص داخلی افغانستان  سکتور صنعت که

ا ن مرز هبدلیل وضع محدودیت های پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا نظیر قرنطین و بسته شد سکتوربود زیرا این  توجه

 ید.شدیداً متأثر گرد

دم همچنین ع وامنیتی و ثبات سیاسی  نگرانی ها نسبت به وضعیته دلیل ویروس کرونا، سکتور صنعت بانتشار حتی قبل از 

ت کمتری رشد با سرع 2021صنعت در سال  سکتوررود ین انتظار میآینده، دارای رشد کندی بود. بنابرااطمینان در مورد 

 .نماید
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ع سوم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. فعالیت های سکتور خدمات در رب 1.56سکتور خدمات 

ذاری، گه سرمایه ب اعتمادمیزان پائین . انتظار می رود که رشد سکتور خدمات به دلیل ادامه مجدداً آغاز گردید 2020سال 

 شدتبه  2020تل ها در ربع سوم سال هوها و  تته شدن و بازگشایی رستورانکساد باشد. سکتور خدمات شهری به دلیل بس

ا د که بشاختالالت تجاری قرار گرفت. کاهش کمک های مالی همچنین منجر به انقباض بخش خدمات  تحت تأثیر اقدامات

 مثبت باشد. رشد  شاهد خدمات سکتورانتظار می رود که  2021ه بود. در سال کاهش درآمد و اشتغال همرا

از  درصدی 9.0یش انتظار می رود رشد اقتصاد افغانستان با تجارت سالم همراه باشد. توقع میرود که صادرات کاال با افزا

هردو  2021در سال  دارد که امکانبرسد.  ۲۰۲۱میلیون دالر در سال  900به ارزش  ۲۰۲۰میلیون دالر در سال  776.7

 2020 ر در سالمیلیون دال 1،476.3میلیون دالر از ارزش   1,600 صادرات خدمات به ارزش چنانصادرات کاال و هم

، 2019در سال  ، افتتاح دهلیز های هوایی صادرات افغانستان را نیز تسهیل کرده است.ازدیاد حاصل نماید. عالوه برآن 

که در سال لی. در حامیلیون دالر صادر شده است 130پرواز با ارزش تقریبی  855ز طریق بیش از ن کاال ات   5,300حدود 

بین  زیت زمینیتجارت و ترانروند  شدن عادیمیلیون دالر صادر شده است. با  83ن کاال با ارزش تقریبی ت   3,800، بعدی

افزایش وایی هان از طریق دهلیز های صادرات افغانست 2021در سال رود که و سایر کشورهای جهان، انتظار می افغانستان

 .را وانمود سازدجزئی نسبت به سال گذشته 

 تورمی تغییرات (3)
 

 سال می . در جریان ماهمثبت در تورم بمالحظه میرسدرات یسیاسی، تغی چالش هایو افزایش  19با وجود شوک کووید 

غذایی ر درصد در حالیکه تورم غی (-1.6) یدرصد ثبت شده است. نرخ تورم غذای 1.4، نرخ تورم عمومی ساالنه 2021

 .درصد در دوره مذکور به ثبت رسیده است 4.6

تورم یگر ، از طرف د گردید.درصد ثبت  4.8، نرخ تورم مسکن 2021 سال در ماه می مواد ساختمانی ی با افزایش تقاضا 

ال، نرخ حکاهش یافت. در همین  فیصد -3.7 نرخ به دلیل افزایش عرضه محصوالت داخلی به 2021ر ماه می سال دغالت 

ر ماه می االنه، دبر اساس محاسبه س ی(ترانسپورت خدمات به استثنای مواد غذایی و نوشابه غیر الکولی و)تورم  تهتورم هس

 در صد ماه قبل افزایش یافته است. 4.1در صد در مقایسه با  4.6به  2021سال 

ی و صالحات فعل. گرچه امیباشدعرضه  ناشی از بوده که نشاندهنده تقویت فشار قیمکننده یرات اخیر مشوق ی، تغدرحالیکه 

قتصاد و اظرفیت بیش از حد در موجودیت تورم شود، اما با توجه به همچنین افزایش مالیات ممکن است باعث افزایش 

 قبالً  درصدی 5∓2رود که تورم همچنان در محدوده باشد. در نتیجه، انتظار می دارناپایانتظارات تورمی مناسب، این امر 

 .قرار گیرددرصد  5∓2ن شده یهدف تعیدر حدود نیز مدت  میانقرار داشته و در  2021شده برای سال  ناعال

 شرایط مالی (4)
 

زم را به عملکرد خوبی داشت و خدمات ال 2020طی سال  19لی ، بخش بانکی با وجود ویروس همه گیر کووید به طور ک  

اند. مباقی  یاتمقرر محدودهبه مالحظه نرسید و سرمایه آنها در . در هیچ یک از بانکها کمبود نقدینگی نمودمردم ارائه 

مایه انک، سربد افغانستان  باالیشاخص های اصلی مالی مانند دارایی های مجموعی از جمله پول نقد در خزانه و طلبات 

اشته دد نزولی بین بانکی رون طلباتو  قروضگذاری در اوراق قرضه، سپرده ها و سرمایه مالی افزایش یافته در حالی که 

، لحصول اقرضه های صعب به دلیل رونا، در ماه های آینده ، بخش بانکی ممکن است اند. با توجه به گسترش ویروس ک

 ، سرمایه و نسبت های مالی خواهد شد را بیشتر تجربه کند.منفعتذخایر جبران خساره که منجر به کاهش 
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 شرایط خطر (5)

ه تصمیم ت متحدحالت افزایش مینگرد. قابل یادآوری است که دولت ایاال ربه شکل متوازن، د افغانستان بانک خطرات را د

نده ا در مورد آیهنیروهای خود را به طور کامل از افغانستان بیرون بکشد. این تصمیم نگرانی  2021سپتامبر  11 گرفته تا

 ، نگرانیردرار داقمنیتی در کشور که شرایط اقتصادی به شدت تحت تأثیر شرایط اتان را افزایش داده است. از آنجائیافغانس

موم عر بین ددر مورد وضعیت امنیتی آینده کشور باعث ایجاد عدم اطمینان در میان بازیگران اصلی اقتصادی و همچنین 

 افغانستان درو، ینیکایی تأثیر مثبت بگذارد. از امردم شده است. این وضعیت می تواند بر تقاضای ارزها به ویژه دالر آمر

و می  دهدافزایش اپول داخلی را ارزش نتظار دارد كه تقاضای بالقوه بیشتر برای دالر آمریكایی می تواند فشار بر بانک ا

 .میباشد اثر گذارتورم در افغانستان  باالیتواند زمینه را برای افزایش نرخ تورم فراهم كند، زیرا نرخ تبادله 

 

 جلسه کمیته سیاست پولیمیم اتص (6)

 :نمودزیر را اتخاذ  تصامیم کمیته سیاست پولی، کشور اقتصاد اقتصادی جهان وبا توجه به شرایط 

 

  دن داف قرار و چارچوب سیاست پولی برای هد مدیریت شده شناور مبادلهد افغانستان بانک استفاده از رژیم نرخ

 ادامه خواهد داد. را های پولیشاخص های  

  کمیته ، سپرده های پول افغانی جذب بیشتربهتر پول داخلی و تشویق بانک های تجاری به  ترویج هر چهبرای

رصد افزایش د 6.0درصد به  3.0سپرده های شبانه )نرخ سپرده( را از  تکتانهنرخ  تا  تصمیم گرفت سیاست پولی

 دهد.

 کمیته سیاست  ،نکد افغانستان با قانون 64دوم ماده  فقرۀو تقویت سیستم بانکی مطابق با  به منظور حفظ ثبات قیم

و  یدالر لزامیاساالنه به ذخایر  تکتانهدرصد  0.25پرداخت  مبنی بر تا سیاست خود را  تصمیم اتخاذ نموده پولی

 به ذخایر الزامی افغانی را حفظ کند.  تکتانهدرصد  1.0

 ر که ذخای داتخاذ نموهمچنین تصمیم  سیاست پولی کمیتۀبانک ها،  نزد واسعاری افزایش نقدینگی افغانی بمنظور

 .درصد کاهش دهد 2را واسعاری الزامی سپرده های افغانی 

 پشتیبانی می کند. ودیعه تداوماز  سیاست پولی کمیتۀحمایت از توسعه بانکداری اسالمی ،  بمنظور 

 نی با به افغا ، د افغانستان بانک حدود مبادله دالر امریکاییقروضافزایش بیشتر نقدینگی افغانی برای  بمنظور

زیرا د کرد خواهود ، د افغانستان بانک استفاده از چنین مبادله ها را محدامابانک های داخلی را ایجاد کرده است. 

 نظارت می کند. را جدید پالیسید افغانستان بانک استفاده و خطرات این 

 انک های  از بلی و افزایش نقدینگی افغانی، د افغانستان بانک روند شفاف خرید طالبرای افزایش ذخایر بین المل

 .نموده استتجاری را تصویب 

  دی از در تعدافراهم کردن قرضه برای افزایش توسعه مالی، د افغانستان بانک مقرراتی را برای حمایت از

 سکتور ها ایجاد کرده است.

موجود  بزارهایداخلی است، از ا های تا برای دستیابی به هدف نهایی خود که ثبات قیمت سعی می ورزدد افغانستان بانک 

، قتصادی کشوررفتن وضعیت انظر گ مد اعداد و ارقام و پس از  بادرنظرداشت سیاست پولی کمیتۀسیاست پولی بهره ببرد. 

 .مینمایدشفاف و همچنین مناسب را اتخاذ می  تصامیم

 


