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اعالمیه مطبوعاتی
نتایج هفتمین سروی وضعیت کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان
دو شنبه  ۳۱اسد ۳۱۳۱

سروی وضعیت کاروبار اتاق نشان می دهد که وضعیت کاروبار در سه ماه گذشته بدتر شده است و مقایسه نتایج
سه سروی اخیر نشان میدهد که انگیزه و خوشبینی که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بوجود آمده بود ،به
تدریج رنگ باخته است.
به اساس این سروی ،بلخ و ننگرهار نسبت به سه زون هرات ،کابل و قندهار برای شش ماه آینده خوشبین تر می باشند .در همین حال ،از
لحاظ س کتوری ،تولید از وضعیت نسبتاً خوب برخوردار است اما ساختمان ،تجارت و خدمات بیشتر صدمه دیده اند.
اکثریت شرکت های سروی شده گفته اند که تعداد کارمندان شان در مقایسه با سه ماه قبل کمتر گردیده و وضعیت امنیتی نیز در این مدت
بدتر شده است.
تقاضا برای اصالحات اداری در چهار سروی اخیر رو به افزایش بوده و برای اولین بار رقم کسانی که گفته اند نبود اداره سالم مانع اصلی
کاروبارشان می باشد نسبت به آنانی که کمبود زیربنای مناسب را مانع اصلی می دانند ،بیشتر شده است.
در سروی وضعیت کاروبار نظر مسووالن شرکت های تجارتی ،تولیدی ،خدماتی و ساختمانی درمورد وضعیت کنونی کاروبار و انتظارات شان
برای شش ماه آینده پرسیده می شود .این سروی در ماه جوزای سال  4931در پنج والیت (کابل ،بلخ ،قندهار ،هرات و ننگرهار) انجام
یافته است.
شرایط کاروبار شاخصی برای شناسایی سیر رشد تولید ناخالص داخلی می باشد .این شاخص معموالً تغییرات در سطح تولید ناخالص داخلی
را برای چند ماه آینده پیشبینی می کند ،مشروط به اینکه درین مدت تغییر غیر قابل پیشبینی در شرایط کلی اقتصاد بوجود نیاید.
اداره همکاری آلمان از سال  4934تاکنون با ارایه مساعدت های تخنیکی اتاق را در انجام سروی کاروبار همکاری می کند.
برای معلومات بیشتر به آدرس ویب سایت اتاق مراجعه نمایید:
http://acci.org.af/surveys-and-studies.html
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