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 مقدمه .1

هم س گزارش های منتشر شده نشان می دهد. نموده استوضعیت اضطراری ایجاد  در اکثر مناطق جهان ویروس کروناشیوع 

نوسانات قیمت بازار . تحت تاثیر شیوع این بیماری قرار گرفته و دچار اختالل شده است توجهی از تقاضا، تولید و صادرات جهانیقابل

های آسیبورها از همانند سایر کشنیز  افغانستانکشورها حکایت از اثرات این ماجرا دارد.  سهام، طال و همچنین شاخص ارز، نفت

ابسته به تجارت خواهد بود چرا که عالوه بر ضعف زیرساخت های صحی و درمانی، اقتصاد افغانستان ومصون ن ی این بیماریاقتصاد

اقتصادی این پدیده  روشن است بررسی و شناسایی دقیق تاثیراتد اولیه از خارج از کشور می باشد. با کشورهای منطقه و واردات موا

  .تسهیل نمایدن را تواند مسیر عبور از این بحرااستفاده از تجربه و اقداماتی که در دستور کار سایر کشورها قرار گرفته، می و

 416.686تعداد افراد مصاب در سطح جهانی به مارچ  26ه افزایش بوده که الی در حال حاضر شیوع ویروس کرونا به طور بی شائبه روب

مورد  78( شاهد 1399افغانستان تا کنون )هفتم حمل  ..1نفر جان های خویش را ازدست داده اند 18.589نفر رسیده که ازین جمله 

 مثبت بوده که از این تعداد یک مورد بهبود یافته و یک مورد جان باخته است.

 

 World Health Organization (WHO)منبع: 

 مبنی .2

صاد در جلسه محترم اقت ریهرات، وز تیو مشاهده چند مورد مصاب شده در وال هیهمسا یدر کشورها 19-کوید  سریع بر گسترشناب

بر اقتصاد  91-کوید اثرات  یبررس های اقتصادی این وزارت را برایو تخنیکی و مرکز تحلیل یمسلک تینیمع 1398حوت  24مورخ 

  .داد تیهدا دهیپد نیا یجهت کاهش اثرات منف مناسب یمردم و ارائه راهکارها یزندگ طیافغانستان و شرا

 اهداف .3

هت کنترل و به حداقل ج هااد افغانستان و ارائه راه حلبر اقتص 19-کوید ها و ابعاد اثرگذاری شیوع دف از این طرح بررسی جنبهه

 است. ز این بحران های ناشی ارساندن آسیب

 بر اقتصاد جهان 19-کوید تاثیر ویروس  .4

مریکا، گروه مهم جهان مثل چین، ایاالت متحده آهای تاثیر این ویروس بر اقتصاد (CEPR) اقتصادی هایپالیسی مطالعات رکزم

ین شاهد چاین ویروس،  (pandemic) گیر شدنر اساس این تحلیل، در وضعیت همه. باسترا تحلیل نموده  یجهانو اقتصاد  بیست

شاهد یک شوک  درصد، و باالخره اقتصاد جهانی 1.3مریکای شمالی بیشتر از درصد، آ .81 هش تولیدات ناخالص داخلی در حدودکا

  درصدی خواهد بود. 1.3

                                                           
1 World Health Organization (WHO) 
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 ) 2020CEPR(منبع: 

 بر اقتصاد افغانستان 19-کویدشیوع ویروس  تاثرا .5

تر، مقیاس کوچک ای خواهد داشت. درر اقتصاد کشور تاثیر قابل مالحظهافغانستان ب و منطقهکشورهای در  19-کوید شیوع ویروس 

و  ها( شرکت2( از افراد و خانوارها، )1) نداعبارت که (economic agents) تواند روی چهار عامل اقتصادیاین تاثیرات می

توان روی اقتصاد کالن مقیاس باالتر، این تاثیرات را میر . دگردد بررسی ( بانک مرکزی4و ) تسکتورهای عامه و دول (3، )هاتصدی

  مود.بررسی نمود که شامل درآمد و هزینه دولت، تجارت و بیالنس تجاری، فقر و تورم )در بخش مواد غذایی( بررسی ن

 اقتصاد خرد بر 19-کویدبررسی و تحلیل تاثیر .  1.5

 روی افراد و خانوار ها 19-ی کویدتاثیرات اقتصاد. 1.1.5

ایش خواهد یافت. به صورت طور قابل مالحظه افزهها بخیص و عالج برای افراد و خانوادههای وقایه، تشا گسترش این ویروس، هزینهب

باعث هراس در سطوح مختلف گردد. با درنظر داشت نفوس مجموعی کشور،  است صحی ممکن امکانات بهمحدود دسترسی مشخص، 

میلیون دالر را ضروری پنداشته  3.5های الزم منبع مالی حداقل ان تنها برای تطبیق رهنمودفغانست( در اWHOسازمان صحی جهان )

 مصاب افراد شدن است. عالوه براین، با تطبیق اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش این ویروس که شامل تعطیالت، قرنطین

 روی ایمالحظه قابل تاثیر متعاقبا   این و یافته کاهش هاخانواده و دافرا درآمد است ممکن گردد،می عادی هایفعالیت و کار توقف و

 .باشد داشته بازار در کاالها مصرف

سرپرست درصد از نفوس کشور را افرادی تشکیل می دهند که  59پذیر هستند؛ حدود نوارهای کشور از نظر عایدات آسیباغلب خا

 ینا از. نمایندمی معاش امرار روزمزد کار طریق از نفر هزار 700 از این تعدادپذیر مشغول به کار هستند که آنها در مشاغل آسیب

عدم  مشغول به کار نباشند قادر به تامین مصارف روزمره خود نخواهند بود. که صورتی در و باشندمی فقیر افراد نفر هزار 500 میان،

  شود.پذیری بیشتر این افراد میث آسیبمانند شرایط فعلی نیز باع های حمایتی در شرایط بحرانیشبکه وجود

درصد جمعیت کشور)کمتر  34.8های وقایوی آن معلومات کافی ندارند؛ تنها رباره گستردگی شیوع بیماری و راهبسیاری از خانوارها د

 توجه با. باشدمی درصد 20 حدود و کمتر بسیار زنان بین در نسبت این که باشندمی دارا را نوشتن و خواندن سواد میلیون نفر( 11از 

ان زن توسط اغلب خانواده صحی مسائل دیگر سوی از و دارد بیماری این کنترل در مهمی نقش فردی بهداشت رعایت که این به
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تر بیماری های صحی و شیوع گستردهتوصیهتواند مانع جدی تطبیق سوادی )به خصوص در میان زنان( میمدیریت می گردد، بی

 ب، گسترش بیشتر این ویروس دارای تاثیرات و عواقب بیشتر اقتصادی برای کشور خواهد شد.گردد. بدین ترتی

جنبه  3وارها از توان مشاهده نمود که از لحاظ اقتصادی خانمی 19-کوید با نگاهی به تجربه سایر کشورها در دوره شیوع ویروس 

 باشند. آسیب پذیری می مستعد

 :های صحی و وقایهافزایش هزینه -

 ری از مصابظر به گسترش ویروس در سطح جامعه و باال رفتن احتمال بیمار شدن اعضای خانوار، رعایت اصول صحی جهت پیشگین

هایی ننده( هزینهضدعفونی کباشد که خرید اقالم وقایوی )ماسک تنفسی، مایع شوینده دست، مایع شدن، از ضروریات در این دوره می

وی برای یک ماه به های هفته چهارم ماه حوت هزینه یک بسته وقاید. به طور تخمینی بر اساس قیمتاررا برای خانوارها به همراه د

فغانی از بازار قابل ا 400افغانی محاسبه شده است. فابل ذکر است که هر بسته تا قبل از ماه حوت در حدود  900ازای هر نفر معادل 

 افغانی افزایش قیمت داشته است. 500تهیه بوده است و با افزایش تقاضا در ماه حوت 

ه تا پیش از این کافغانی است. در صورتی  6300نفره به طور اوسط حدود  7های وقایوی هر خانواده به عبارتی در حال حاضر هزینه

 افغانی قابل تهیه بوده است. 3200بحران در حدود 

 

 :کاهش سطح درآمد خانوارها به علت تعطیلی مشاغل و بازارها -

های خدماتی بحران، به علت ریسک باالی مصاب شدن و کاهش مخارج غیرضروری خانوارها، عموما بسیاری از کسب و کار در دوره

یا با کاهش درآمد  وه موقت بیکار شد این شرایط بسیاری از افراد به صورتآیند که در نتیجه ازارها به حالت نیمه تعطیل در میو ب

ای ضروری را ه و نیازهپذیر که ذخیره مالی آنها اندک است، تامین مایجتاج روزانرای اقشار آسیبادامه این شرایط بگردند. مواجه می

 .سازدبا مشکل مواجه می

 

 :تورم قیمت مواد اولیه و محصوالت صحی در دوره بحران -

ی در روزهای حصوالت صحتورم قیمت مواد اولیه و مترین دالیل های همسایه از مهمشدن مرز کشورافزایش ناگهانی تقاضا و بسته

 دارند.انداز کافی، امکان خرید و ذخیره این مواد را نخانوارهای فقیر به علت نداشتن پسگذشته است. در این شرایط 

افراد زیرخط فقر  درصد نرخ فقر را در سطح کشور تشدید کرده و 7تواند تا درصدی قیمت مواد اولیه می 10ایش ها افزمطابق بررسی

 درصد افزایش دهد. 61.5درصد حالت فعلی به  54.5را از 

درصد جمعیت  67به درصد نرخ فقر را تشدید کرده و افراد زیر خط فقر را  12.5تا  درصدی قیمت مواد اولیه 20همچنین افزایش 

 کند.ط فقر اضافه میخرا به افراد زیر میلیون نفر  4درصدی قیمت مواد اولیه حدود  20عبارتی دیگر افزایش دهد. بهکشور افزایش می

ایز خانوار، سکونت سدر مجموع اثرات اقتصادی شیوع ویروس بر خانوارها از متغیرهای مختلفی مانند سطح درآمد خانوار، سطح سواد، 

 پذیرد. عوامل تاثیر می در شهر یا دهات، تعداد افراد مسن و بیمار در خانوار و سایر
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 مقدار متغیر

 نمیلیو 3.78 مجموع خانوارها

 (%25هزار ) 932 خانوار شهری 

 (%75میلیون ) 2.49 خانوار دهاتی 

 نفر 7.7 اوسط سایز خانوار

 (%6.5میلیون نفر ) 2.290 سال 55تعداد نفوس باالی 

 %34 سطح سواد

 49.4 سطح سواد مردان% 

 19.8 سطح سواد زنان% 

 میلیون نفر 17 مجموع افراد زیر خط فقر

 لیون نفرمی 6.5 مجموع افراد شاغل

 هزار نفر 700 کارگران روزمزد 

 هزار نفر 902 کارمندان ملکی و نظامی 

 میلیون نفر 2.02 مجموع افراد بیکار

 (1395منبع: اداره ملی احصائیه)

دارند. یر اقشار جامعه را در مقایسه با ساپذیری باالتری ر دوره بحران آسیبهای گذشته نشان داده است که اقشار فقیر جامعه دتجربه

می که معاش آنها کمتر پذیر افراد فاقد شغل، کارگران روزمزد و کارمندان ملکی و نظامعلومات فوق، در میان افراد آسیببا توجه به 

بحران مورد حمایت  دارند که نیاز است این گروه ها در دوران یهزار افغانی است از جنبه های ذکر شده آسیب پذیری باالتر 12از 

 قرار گیرند.

 روی شرکت ها و تصدی ها:  19-تاثیرات اقتصادی کوید. 2.1.5

جواز  1398شرکت در افغانستان الی سال مالی  40598های رسمی ارائه شده توسط وزارت صنعت و تجارت، تعداد ه اساس آمارب

نماید. با یمی، احتوا شرکت خدمات 5951شرکت ساختمانی و  28241شرکت تولیدی،  6406فعالیت اخذ نمود اند، که از این میان 

. اول، با د شدنهای داخلی از چند جهت متاثر خواهها و تصدین ویروس در کشورهای همجوار، شرکتدرنظرداشت شیوع گسترده ای

های شرکت مین اکثرأکاهش خواهد یافت. دوم، زنجیره ت تولیدات به صورت قابل مالحظه و تعطیل شدن آنان، نیروی کار کاهش

برای محصوالت  ضا در بازارهای مشخص بخاطر کاهش در تامین مواد اولیه مختل خواهد شد. این امر با کاهش تقاتورتولیدی در سک

ها از طریق واردات کاال باشد بسیاری ازکه تولیدات داخلی کشور محدود میهد کرد. با توجه به اینهای دیگری را ایجاد خواگیپیچیده

پاکستان که  واری در کشورهای تولید کننده کاالها به خصوص کشورهای همسایه مانند ایران بیم گردند. شیوع گستردهتامین می

ه شدن مرز بستگردد. تواند باعث کمبود این مواد در بازارهای داخلی ر به بسته شدن مرزهای تجارتی گردد میمنجممکن است 

، بهداشتی و صحی دهاده است. تقاضا برای مواد شوینرا افزایش دازارهای کابل قیمت مواد غذایی در بجنوب شرق کشور،  درپاکستان 

 .برابر شرایط عادی رشد داشته است نیز افزایش یافته و قیمت این مواد در بازار تا سه

، نقل زمینی و هواییوهای حملمرتبط با توریزم و شرکت به خصوص خدماتدیگر کشورها تقاضا برای خدمات ) شیوع این ویروس در

 هاشرکت این محدود توانایی کنار در خدمات برای تقاضا رفتن بین از. است داده قرار تاثیر تحت شدت به را ها(ها و هتلرستورانت

 را خدمات بخش در شده ثبت شرکت 6000 حدود کار ادامه تواندمی (هاشرکت این بودن نوپا به توجه با)  شوک این با مقابله برای

رفتن عاید افراد شاغل در این بخش و افزایش تواند باعث از بینها مییص کارگران و یا تعطیلی این شرکتسازد. تنق مواجه مشکل به
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رسانی شکل ز وضعیت عادی تغییر و نحوه خدماتهای تجاری از همه، با گسترش این ویروس، فرصتمهمتر ا فقر در جامعه شود.

 سکتور عمده اقتصادی ارزیابی گردیده است. دیگری بخود خواهد گرفت. این تغییرات در سه

 سکتور خدمات: 

د. شجدی متاثر خواهد دهد که سکتور خدمات به صورت نشان می 19-کوید دیده از ویروس های آسیبشواهد و تجارب کشور

 ند از:این ویروس متاثر شده عبارتا های که بصورت مستقیم ازتاکنون، بخش

 ورزشیو مراسم فرهنگی، تفریحی و  های اجتماعیآییتعطیل شدن گرد هم -

 شدن )به تعویق افتادن( مکاتب و پوهنتون/دانشگاه ها در سراسر کشورتعطیل -

 های توریستیمنع مسافرت -

 

حصیلی، و تهای مهم سکتور خدمات که شامل ترانسپورت زمینی و هوایی، خدمات توریستی، خدمات تعلیمی این اقدامات بخش

مات تغییر سازد. مهمتر از همه، درین وضعیت نوعیت ارائه خدثر میأهای کوچک را متا و فروشندههخدمات هوتل و رستورانت

ت رهایشی رسانی از ساحات تجارتی به ساحااینترنت سرعت خواهد یافت و خدماتخواهد کرد. روی آوردن به خدمات از طریق 

 .است یه شدهها اراها و چالشخالصه انتقاالت فرصتیافت. درذیل انتقال خواهد 

 

 چالش های ممکن فرصت های جدید

 افزایش ارائه خدمات از طریق اینترنت  

  افزایش تقاضا برای مواد خوارکه و بهداشت در مناطق

  رهایشی

  بلند رفتن تقاضا برای خدمات برق رسانی و آبرسانی

  به ساحات رهایشی

 هتر افزایش تقاضا برای ارائه خدمات انترنتی با کیفیت ب

 (Data bundlesهایشی )در مناطق ر

  افزایش تقاضا برای رساندن مواد اولیه به منازل

 (Home deliveryرهایشی )

 کاهش قیمت های مواد نفتی 

  افزایش تقاضا برای اقالم مشخص در بخش های صحی

 و خوراکی

  افزایش تقاضا برای نیروی کاری در بخش های صحی

 و تامین مواد غذایی

 پورتی و توریستیکاهش تقاضا برای خدمات ترانس  

  کاهش تقاضا برای محصوالت صنعتی در بخش

 (…های مختلف )ساختمانی، زراعتی، 

  کاهش )به تعویق افتادن( تقاضا برای خدمات

 تعلیمی و تحصیلی

 کاهش در صادرات و واردات اقالم مشخص صنعتی 

  کاهش تقاضا برای خدمات هوتل ها، رستورانت و

 خدمات سپورتی

 روی کاری در بخش های کاهش تقاضا برای نی

 صنعتی

 

 

 ایم:مشخص نموده نیاز مبرم جامعه باشد را ذیال  دوره بحران  در دتوانعالوه بر جدول فوق، اقالم مشخص که می

ایی که جات، سبزیجات )به خصوص آنهآرد گندم، برنج، روغن، نمک، میوهمواد اولیه خوراکی شامل  -

 د(انبلند بردن مقاومت وجود توصیه شدهبرای 

 ،(… و کنندههای ضدعفونیفونی کننده الکلی، صابون، دستمالمواد اولیه وقایوی )مایع ضدع -

 درمانی هایادویه و تشخیصی هایکیت
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 سکتور صنعت 

 این نیز دیگر هایاقتصاد در. دید خواهد آسیب نآ ارزشی زنجیره و انسانی منابع در شده ایجاد این سکتور نیز به دلیل اختالالت

تان، پیامد درصدی مواجه شده است. برای افغانس 32یب دیده است. در مارکیت ایاالت متحده این سکتور با یک شوک سآ سکتور

 نیروی صدفی 18 حدود 17-2016گی در افغانستان سال هد بود که نظر به سروی وضعیت زندیابی خواتر این سکتور روی کارمهم

ثیرات متفاوتی ن تاآهای مختلف صنعتی نظر به نوعیت ین سکتور نیز بخشا ت که دراس یادآوری قابل. گیردمیبر در را فعال کاری

با کاهش تقاضا روبرو  یکاضا و صنایع ساختمان و الکترونیغذایی با رشد تقسازی و تامین موادبه خواهد کرد. مثال، صنایع ادویهرا تجر

 د شد. نخواه

 

 دولت: سکتور عامه و  بر 19-کوید تاثیر ویروس . 3.1.5

 از. شد دنخواه متحمل را ایمالحظه قابل ایههزینه افغانستان دولت و عامه سکتورهای ویروس این با مبارزه برای که ستای بدیه

ی یهازم هزینهیک مستل دهی هرکاهشاقدامات  ( وrecovery) بهبود و بازیابی دهی،پاسخ گی،آماده مراحل حوادث با مبارزه نگاه

رسند افزایش یگردد که دولت باید به عهده بگیرد. از این منظر، مصارف دولت که بیشتر از طریق سکتورهای عامه به مصرف ممی

ها باعث کاهش عواید زیرا از یک سو کاهش فعالیت شرکت یابد. شیوع این بیماری تاثیرات مهمی بر بودجه ملی خواهد داشتمی

های وزارت بینییشپنماید. بر اساس ل میمصارف گزافی را به دولت تحمیالیاتی دولت خواهد شد و از سوی دیگر مقابله با بیماری م

 تامین دولت وسطت آن دالر میلیون 15 حاضر حال در که دارد ضرورت میلیون دالر بودجه 38.8صحت عامه مقابله با این بیماری به 

 12سری حدود کبا  1399باشد. در شرایطی که بودجه سال لیون دالر بودجه اضافی میمی 24 به نیازمند بیماری مهار و است شده

بینی شده و افزایش کسر باعث کاهش عواید پیش کارها احتماال وباشد و رکود کسبمیلیون دالر( مواجه می 162غانی )میلیارد اف

 د خواهد نمود.بر هزینه دولت وار های آن فشار مضاعفیو آسیب ا بیماریگردد، به نظر می رسد تامین مصارف مقابله ببودجه می

تواند شیوع بیماری ثر و تجربه کافی جهت مدیریت بحران و کنترل شرایط میؤهای مهای کافی، مکانیزماز سوی دیگر نبود زیرساخت

ت چه تعداد از این کتر وجود دارد که مشخص نیسدا 3بستر و  5در کشور را تسریع نماید. در حال حاضر برای هر ده هزار نفر تنها 

دهد که شورهای درگیر این بیماری نشان میباشند. بررسی تجربه کیزات ضروری برای بیماران عاجل میبسترها دارای تجه

د هم بروکراسی ن گردباشد. حتی در صورتی که منابع مالی مورد نیاز تامیمقابله با بیماری کافی نمیترل و های فعلی برای کنظرفیت

 موجود در سیستم فعلی باعث تاخیر در روی دست گرفتن اقدامات عاجل خواهد شد.

 

 بر اقتصاد کالن 19-کوید بررسی و تحلیل تاثیر .  2.5

 درآمد دولت:. 1.2.5 

در مدت گردد یک کاهش عمده ولی کوتاههای کوچک، متوسط و بزرگ ایجاد میکه فراروی شهروندان، تجارت یهایبنابر چالش 

های که از ها وفرصتاست که تجارت گردد. قابل یادآوریبینی میآید پیشق مالیه، تکتانه و تعرفه بدست میدرآمد دولت که از طری

ق انداختن عواید های ممکن به تعویاست. بصورت عمده، یکی از سناریو گردد در اینجا در نظر گرفته نشدهحالت اضطراری ایجاد می

 گردد. آوری میها جمعت است که افراد و تجارتدولت از طریق مالیا

تعویق انداختن  این امر باعث به دهد کهاست نشان میکه برای کارمندان سکتور عامه و دولتی انجام شده  ییکی از این محاسبات

رود توقع نمی ودهی به حادثه بوده ین وضعیت بیشتر بخاطر پاسخا مصارف دولت در .گرددمی ربع هر در افغانی میلیون 51.5مبلغ 

های صحی، خشبراین با بلند رفتن مصارف در بهای دیگر اقتصادی کمک کند. بناکتلست برای تسریع و بهبود فعالیته به شکل ک

 توان توقع بهبود وضعیت کلی در تجارت را نمود.ین مدت نمیا ایی، پوشاک و غیره درذمواد غ
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 )ارقام به افغانی( هاجدول محاسبه مالیات بست

 شاخص ها/بست ها بست چهار بست پنج ششبست  و هشت 7بست 

 مرد 35751 57369 115811 5212

 زن 9920 12289 51697 664

 مجموع 45671 69658 167508 5876

13 40 72 118 
مبلغ اوسط پرداخت مالیه هر 

 فرد

 مجموع مالیات مردان 4.218.618.00 4.130.568.00 4.632.440.00 67.756.00

 مجموع مالیات زنان 1.170.560.00 884.808.00 2.067.880.00 8.632.00

 مجموع مالیات هر بست 5.389.178.00 5.015.376.00 6.700.320.00 76.388.00

 مجموع مالیات در یک ماه 17.181.262

 مجموع مالیات در هر ربع 51.543.786

 

 ی:تتجارت و بیالنس تجار. 2.2.5

ختالل در زنجیره بنادر، اشدن مرزها و د شامل بستهنثیر قرار دهأغانستان را تحت تتجارت اف دتوانین وضعیت میا که در عواملی 

های متعددی توان سناریودر صورت شیوع بیشتر این ویروس می، کاهش در تولیدات مواد مورد نیاز در خارج از کشور است. تامین

ثیرات عمده را در تاهای تجاری از هر مرز و بنرزش کاالین صورت، اا نظر گرفت. در در شود راکه شامل بسته شدن مرزها و بنادر می

مالت تجارتی دهد که ارزش معانشان می 98و  97، 1396های خواهد داشت. ارقام موجود از سال های اقتصادیروی اقتصاد و تحرک

زش تجارتی افغانستان و چین دالر و ارتریلیون  1.26تا  1.23تریلیون دالر، افغانستان و ایران از  1.6الی  1.3افغانستان و پاکستان از 

ا رشد اقتصادی شدن بنادر و مرزها تاثیر مستقیم روی این تجارت داشته و متعاقبرسد. بستهتریلیون دالر می 1.19تا  1.14از 

 افغانستان را متاثر خواهد ساخت.

 

 : هاگذاریسرمایه. 3.2.5

ردد. یکی از هش رشد اقتصادی گرسد که کاهش یافته و باعث کاه نظر میها هم بگذاریرت شیوع این ویروس، امکان سرمایهدر صو

  د.تواند یک چراغ سبز باشگیری باشد که میهای بین المللی و قرضهتواند کمکهای ممکن برای جبران این امر میراه

 

 های اقتصادیلسازی مداساس شبیهر ب 19-بررسی تاثیر اقتصادی کوید .6

های اقتصادی شوک توان تاثیرن میآاساس ر سازی است که بهای اقتصادی و شبیهادی استفاده از مدلهای تحلیل اقتصیکی از راه

مصارف عادی ، های تولیدکتوراها که فرض شده فیکی از سناریو ینجا، درا ررسی کرد. درب الی اقتصاد یک کشوربا را 19-مانند کوید
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در یک  4.2 تا رشد اقتصادیاثرات در مجموع باعث کاهش . این یابنددرصد کاهش می 5های عادی هر کدام گذاریدولت، و سرمایه

 سال خواهند شد.

 
 

دل، اگر مرز ین ما توان وضعیت اقتصادی را تحلیل کرد. درن نیز میآ ستفاده ازا است که با GTAP های دیگراز مدل یکی دیگر

ماندن  سدودمدرصد کاهش نموده و درصورت  1.18اقتصادی افغانستان الی  برای یک ماه مسدود باشد رشد افغانستان و پاکستان

 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد.  2.94الی سه ما 

 

 پذیری اقتصاد افغانستان از اقتصاد جهانیتحلیل تاثیر .7

که اقتصاد کشورهای ای متاثر شده از این ویروس شده بلهمالحظه فعالیت اقتصادی کشورقابل شیوع ویروس کرونا نه تنها باعث کاهش 

ا های اقتصادی رتورشد، بعضی سک اشاره نانکه در فوق به آنن، همچیا ثر ساخته است. عالوه برأهمجوار و اقتصاد جهانی را نیز مت

اساس  ه بتوان بریات کئبا جزسازد. نظر به وضعیت خاصی که این بحران بوجود آورده، دسترسی به معلومات کافی و بیشتر متاثر می

ه است اتکا شد رسکه در دست یین تحلیل تنها به معلوماتا باشد. بنابراین، درمیدر دسترس ن وضعیت داخلی را تحلیل کنیم کمتر آ

 است.

ه بیشترین کاز وضعیت اقتصاد ایاالت متحده آمریکا، سکتور های  S&P 500 س از ایندکسپرلیلی اسوشیتیدبر مبنای مقاله تح

ه به ترتیب وده ککتور خدمات بهای صنعت و تولید و ستجربه کرده است سکتور 19-کوید آسیب اقتصادی را در مدت شیوع ویروس 

 19-یدکوها در کشورهای دیگر که از شود که همین سکتوربینی میصدی را تجربه کرده است. پیشدر 28صدی و در 32های شوک

ن یک تصویر کلی را اقتصاد افغانستا ایوضعیت مشابه بردهی ند. بنابراین، تعمیمنثر خواهد شد نیز شوک های مشابه را تجربه کأمت

 د.از وضعیت کشور در حالت شیوع ویروس کرونا و پس از آن برای ما ارائه خواهد کر



     

10 
 

 
لیارد افغانی می 324های صنعت و خدمات تولیدات ناخالص داخلی کشور را بیشتر از مجموعی، تعمیم این شوک بر سکتور به صورت

 صدمه خواهد زد.

 

  و راهکار ها پیشنهادات .8

شمرده مبرم  نیازک یمبارزات و اقدامات کلی دولت و مردم  19-کویداثر بیماری بر  های ایجاد شدهگی به چالشمنظور رسیدهبه

غانستان از عهده دم افکه اقدامات در برابر این مرض مهلک نیاز به منابع هنگفت مالی و اقدامات جمعی دارد که مر. از آنجاییشودمی

ادی اقتص یهااده از سیاستبا استفا در این مورد ایفا نماید و توانند. لذا نیاز جدی است تا دولت نقش عمده رآمده نمیآن به تنهایی بر

قدامات ارایه ها برای تطبیق پیشنهادات و هزینه احلراه و گی نماید. در ذیل پیشنهادات مشخصود به این چالش حیاتی رسیدهخ

 گردیده است.
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 نیز آنها تطبیقی هایحلراه پیشنهاد هر برای. است شده بندیدسته مدت کوتاه اقدامات و عاجل اقدامات بخش دو در پیشنهادات

سنجی گردیده و به مبلغ  پیشنهادی اقدامات هایهزینه اخیر در. کندمی بیان عملی بخش در را آن تطبیق نحوه که گردیده یانب

 پولی ارایه گردیده است.

 اقدامات عاجل:  .1.8

  :طریق از صحی محصوالت و خانوارها مورد نیاز اولیهداشتن قیمت موادثابت نگه -1

 اولیه و محصوالت صحیواداهش یا حذف موقت محصول گمرکی اقالم و مک -

 مذاکره با شرکای تجاری جهت اطمینان از ادامه واردات مواد اولیه -

 طریق زا بحران دوره در نیاز مورد اساسی کاالهای تامین از مردم اطمینان بخشیدن به -

 هارسانه

  ساعته 24فراهم ساختن تسهیالت گمرکی  -

 هاه در مارکیتای برای مدیریت نوسانات نرخ مواد اولیایجاد کمیته -

 مدت:اقدامات در کوتاه .2.8

 تر برای یک ربعو پایین 6، 5، 4های وضع مالیات از معاش کارمندان بستبه تاخیر انداختن   -1

ظر به اولویت هزار بسته وقایوی )با همکاری موسسات خیریه( برای اقشار ضعیف جامعه ن 100سازی و توزیع فراهم -2

 مناطق

 دیدههای آسیبالیه شرکتم ختنبه تعویق اندا -3

 

  هزینه اقدامات پیشنهادی:.  3.8

 

های اقدامات شود که جدول ذیل مبین هزینه گذاریتا این اقدامات قیمت شد یق اقدام متذکره ضروری پنداشتهبرای تطب

 :باشدمی

 اقدامات پیشنهاد شده هزینه ها نوع اقدام

 حذف محصول گمرکی آرد و گندم برای یک ربع نی(میلیون افغا 675میلیون دالر )  9 عاجل

کوتاه 

 مدت
 افغانی( 51،543،786دالر ) 678،207

ای تاخیر در اخذ مالیات از کارمندان پایین رتبه بر

 یک ربع

 میلیون افغانی( 50هزار دالر ) 666 عاجل
ای هزار بسته وقایوی برای خانواره 100توزیع تعداد 

 دست و ماسک(کم درآمد )شامل مایع شوینده 

 


