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Zarys budżetu Afganistanu na 2021 rok  

 

W lutym przyjęty został budżet Afganistanu na 2021 r. Powstał on w trudnej 

rzeczywistości pandemicznej, która jest dodatkowym czynnikiem negatywnie 

rzutującym na sytuację gospodarczą, równolegle do trwającego konfliktu i niepewnej 

sytuacji politycznej. W ubiegłym roku po raz pierwszy po 2001 r. zanotowano  

w Afganistanie zmniejszenie PKB o 1,9 proc. Ten stosunkowo mały spadek był 

spowodowany dobrym wynikiem w sektorze rolnictwa i zamortyzował dużo większą 

recesję w sektorze usług oraz przemyśle. Na tle regionu wynik PKB można uznać za 

przeciętny, aczkolwiek skala wyzwań stojących przed Afganistanem w najbliższych 

latach jest dużo większa niż jego sąsiadów, przez co może mieć on dramatyczne 

konsekwencje. Trudną sytuację budżetu dotkniętego zmniejszonymi dochodami 

wewnętrznymi uratowała w dużym stopniu większa niż zaplanowano pomoc 

zagraniczna.  

W budżecie na 2021 r. przewidziany został wzrost wydatków w stosunku do planu na 

rok ubiegły o 45 mld afgani – do 473 mld (ok. 6,1 mld dolarów), co stanowi ok. 10 proc. 

wzrost. Tradycyjnie został on podzielony na dwie główne części – budżet operacyjny na 

bieżące funkcjonowanie państwa, na który zostało przydzielonych 66 proc. środków 

oraz budżet rozwojowy, z którego finansowane są różnego rodzaju inwestycje i do 

którego trafi reszta środków. Dochody wewnętrzne zaplanowano w wysokości 216,5 

mld afgani, a dochody zewnętrzne z pomocy zagranicznej na 218,9 mld, co oznacza, że 
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ta pierwsza kategoria będzie w 45 proc. finansować potrzeby budżetu, a druga w 46 

proc. W ten sposób osiągnięte proporcje zbliżą się do planów z 2019 r., co oznacza 

istotny regres. Rząd przyjął również, że deficyt zamknie się w kwocie 37 mld afgani, 

przez co zostanie ograniczony po trudnym 2020 r., kiedy wyniósł ostatecznie 51 mld. 

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na sektory obrony oraz bezpieczeństwa 

publicznego – razem 38 proc. środków przewidzianych w budżecie i 10 proc. PKB. Ich 

główni odbiorcy – ministerstwo obrony, ministerstwo spraw wewnętrznych oraz lokalna 

służba bezpieczeństwa, są po ministerstwie edukacji na trzech kolejnych miejscach pod 

względem liczby zatrudnionych w nich osób – razem pracuje w nich ponad 455 tys. osób 

na 886 tys. w całej administracji rządowej. Warto także zwrócić uwagę, że zarówno 

ministerstwo obrony (67 na 88 mld afgani), jak i resort spraw wewnętrznych (39 z 59 

mld) są utrzymywane głównie ze środków zagranicznych. W kolejnych latach środki te 

mają ulec redukcjom (zwłaszcza w przypadku resortu spraw wewnętrznych) wraz ze 

zmniejszaniem się pomocy zagranicznej.   

Jeśli chodzi o dochody wewnętrzne budżetu założono zdecydowaną poprawę  

w stosunku do ostatecznie zrealizowanych wpływów w 2020 r. – z 177 mld do 216,5.  

W kolejnych latach według planów wzrosty także mają być znaczące, częściowo 

zastępując coraz mniejsze środki z zagranicy. Wydaje się jednak, że 

prawdopodobieństwo ich zrealizowania jest małe ze względu na trudne warunki 

bezpieczeństwa oraz niepewną sytuację na scenie politycznej. Zmniejszająca się pomoc 

zagraniczna będzie wytwarzała dodatkową presję na rząd w Kabulu. O ile w przypadku 

funduszy na budżet operacyjny (m.in. MON i MSW) do 2024 r. spadki te nie będą bardzo 

drastyczne – ze 107 do 89 mld afgani, natomiast jeśli chodzi o wydatki rozwojowe skala 

redukcji będzie dużo większa – z 111 do 63 mld afgani. Dodatkowo w tym drugim 

przypadku warunki, jakie darczyńcy postawili przed rządem Afganistanu do jej 

otrzymania mogą spowodować, że nawet te szacunki okażą się zbyt optymistyczne. 

Ograniczenie funduszy będzie miało pośredni wpływ na sytuację budżetu, zmniejszając 

potencjalny wzrost PKB i wpływy z podatków. 

Głównym czynnikiem determinującym przychody i wydatki budżetowe w kolejnych 

latach będzie pozostawał prowadzony konflikt. Bez jego rozstrzygnięcia wszelkie 
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szacunki na przyszłość, zwłaszcza w obliczu wycofania wojsk zagranicznych, są 

obarczone dużym ryzykiem błędu. Z jednej strony będzie on ograniczał możliwości 

rozwoju słabej gospodarki afgańskiej, a z drugiej utrudniał przeprowadzenie reform 

strukturalnych przez rząd w Kabulu. 

 

Sytuacja gospodarcza 

 

W 2020 r. PKB Afganistanu w rezultacie epidemii COVID-19 obniżyło się o 1,9 proc. Mały 

spadek tego wskaźnika był spowodowany wzrostem w sektorze rolniczym o 5,3 proc, który 

był możliwy dzięki dobrej pogodzie oraz mniejszemu wpływowi pandemii na gospodarkę 

wiejską. W dużo większym stopniu odbiła się ona na sektorze usług oraz przemyśle, gdzie 

zanotowano spadki o 4,8 oraz 4,2  proc. Sektor rolniczy odpowiadał w zeszłym roku za 27 

proc. PKB, sektor usług za 56 proc. i przemysł za 12 proc.1 Na tle innych państw regionu 

taki wynik PKB nie był wyjątkiem. Szacuje się, że w Indiach ten wskaźnik spadł o 7,9 proc., 

w Pakistanie o 0,4 proc, natomiast w Iranie wzrósł o ok. 1,5 proc, w Uzbekistanie o 1,6 proc. 

Tadżykistanie o 4,5 proc2. W 2020 r. inflacja w Afganistanie wyniosła 5,7 proc. w stosunku 

do 2,3 proc. rok wcześniej. Zwłaszcza początek epidemii mocno wstrząsnął cenami 

żywności, które w kwietniu wzrosły o 17 proc. w wyniku lockdownu oraz zamknięcia granic. 

W kolejnych miesiącach ustabilizowały się one dzięki wysokiej produkcji lokalnej,  

a w przypadku innych produktów były stabilne przez cały rok z powodu niższych 

międzynarodowych kosztów energii. W wyniku epidemii dochody państwa spadły z 14 

proc. PKB w 2019 r. do 11,4 proc. w 2020 r. Wynikało to przede wszystkim ze spadku 

wpływów z tytułu podatków i ceł w okresie kwiecień-czerwiec, chociaż w kolejnych 

miesiącach nastąpiła stopniowa poprawa3. Ostatecznie budżet w 2020 r. został mocno 

zmieniony w stosunku do planów. Początkowo miał wynieść 428 mld afgani, ale po rewizji 

w ciągu roku ustalono poziom wydatków na 459 mld. Ze źródeł wewnętrznych pochodziło 

39 proc. środków (177 mld), 50 proc. z pomocy zagranicznej (230 mld) a resztę – 51 mld  

– stanowił deficyt zwiększony o 39 mld w stosunku do pierwotnych założeń. Warto zwrócić 

uwagę, że w związku z epidemią Afganistan otrzymał znaczące wparcie od darczyńców  
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– pomoc zagraniczna dla budżetu wzrosła z poziomu ok. 190 miliardów afgani w 2019 r. do 

230 mld w 2020 r. 
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Budżet Afganistanu 

 

Budżet Afganistanu w roku fiskalnym 1400 (który jest praktycznie tożsamy z 2021 r., ale 

tylko w przypadku budżetu) wyniesie 473 mld afgani (ok. 6,1 mld dolarów), co stanowi 29 

proc. PKB4. Będzie to wzrost o blisko 45 mld (+10 proc.) w stosunku do budżetu 

planowanego w 2020 r. Podobnie jak w poprzednich latach został podzielony na budżet 

operacyjny – 311,4 mld (66 proc. wydatków), z którego środki przeznaczane są na bieżące 

funkcjonowanie państwa oraz rozwojowy – 161,6 mld (34 proc.), z którego finansowane są 

różnego rodzaju inwestycje. Każdą z tych części zwiększono o 22 mld afgani w porównaniu 

do 2020 r., czyli odpowiednio o 7 i blisko 16 procent5. Przychody budżetu składają się  

z dwóch podstawowych części – dochodów wewnętrznych gromadzonych poprzez 

różnego rodzaju podatki i opłaty oraz dochodów pochodzących z darowizn od darczyńców 

– przede wszystkim USA i innych państw, których wojska jeszcze stacjonują  

w Afganistanie6. Pierwsza z tych dwóch pozycji wyniesie według planu 216,5 mld afgani, co 
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oznaczać będzie wzrost o 7,6 mld (3 proc.) w stosunku do 2020 r. i ma finansować wydatki 

budżetu w 45 proc7. Dochody zewnętrzne z pomocy zagranicznej mają wynieść 218,9 mld 

afgani (46 proc. wydatków) i mają ulec zwiększeniu o prawie 12 mld (5 proc.) w 2020 r.  

W związku z tym deficyt budżetu wyniesie 37,6 mld. Z pomocy zagranicznej 107,1 mld 

afgani ma trafić do budżetu operacyjnego (34 proc. udział), a 111,7 mld do budżetu 

rozwojowego (69 proc.). Dodatkowo 37,6 mld, które nie będą miały pokrycia  

w wymienionych dochodach będzie stanowiło deficyt budżetu państwa sfinansowany  

z kredytu udzielonego przez MFW (17,4 mld) oraz rezerw (20 mld). 

 

(Informacje na podstawie planów budżetowych w kolejnych latach) 

 

Główne pozycje w budżecie  

 

Największe wydatki w budżecie tradycyjnie przewidziano na szeroko rozumiane 

bezpieczeństwo. Na sektory obrona oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano w sumie 

180,2 mld afgani, co stanowi 38 proc. wydatków w 2021 r. i 11 proc. PKB – podobnie jak  

w 2020 r. Jeśli chodzi o przyznawanie środków konkretnym ministerstwom, to głównym 
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ich odbiorcą będzie ministerstwo obrony, któremu zapisano 88 mld afgani. Z tego 65 mld 

ma pochodzić z darowizn zagranicznych8. Ministerstwo obrony jest też drugim pod 

względem liczby etatów ministerstwem – zatrudnionych jest tam ponad 240 tys. osób. 

Według prognoz w kolejnych latach środki na ten resort mają ulec zmniejszeniu do 83 mld 

w 2022 r., 81 w 2023 r. i 79 mld w 2024 r. Zagraniczne pieniądze z funduszu zarządzanego 

przez CSTC-A (Combined Security Transition Command-Afghanistan), które 

przekazywane są do afgańskiego MON mają wynieść 59 mld afgani w 2022 r., w 2023 r.  

– 55 mld i w 2024 r. – 50 mld. Ich zmniejszenie będzie postępowało zatem w stabilnym, 

chociaż powolnym tempie. 

Drugie pod względem wielkości budżetu jest ministerstwo spraw wewnętrznych, w którym 

pracuje ponad 167 tys. osób. Według zapisów budżetowych, w 2021 r. zostało na nie 

przeznaczone 59 mld afgani, w tym 39 będzie pochodzić ze środków zagranicznych. Już  

w następnym roku wydatki mają się znacząco obniżyć – do 45 mld, a w kolejnych latach do 

44 i 41 mld.  

Trzecim głównym filarem instytucji zapewniających bezpieczeństwo jest NDS (National 

Directorate for Security), lokalna służba bezpieczeństwa. W ostatnich latach w tej 

jednostce budżetowej liczba etatów wzrosła do ponad 47 tys. Jej budżet w 2021 r. został 

przewidziany na 20,6 mld afgani, a w kolejnych latach, w przeciwieństwie do dwóch 

ministerstw wspomnianych powyżej środki na tą służbę mają rosnąć – do 22 mld w 2022 r., 

24 mld w 2023 r. i 27 mld w 2024 r., chociaż nie podano czy przy tej samej liczbie etatów. 

Budżet ministerstwa edukacji, które zatrudnia najwięcej osób – ponad 265 tys., w 2021 r. 

wyniesie 39 mld. W kolejnych latach zaplanowano dużo większe wydatki – 45 mld w 2022 

r., 49 w 2023 r. i 54 mld w 2024 r. 
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Wydatki budżetowe według podziału na poszczególne sektory 

Sektor (wydatki w 

mld afgani) 

Wydatki 

(planowane) 

w 2020 r. 

Wydatki 

(planowane) 

w 2021 r. 

Zmiana r/r Udział w 

całkowitym 

budżecie w 

2021 r. 

Usługi publiczne 43,2 59 36 proc. 12 proc. 

Ochrona socjalna 21,2 20,3 -4 proc. 4 proc. 

Obrona 101,3 115,4 14 proc. 24 proc. 

Bezpieczeństwo 

publiczne 

64,5 64,8 0,4 proc 13,5 proc. 

Kwestie 

gospodarcze 

94,8 104,9 10,6 proc. 22 proc. 

Ochrona 

środowiska 

1,55 1,5 -0,2 proc 0,3 proc. 

Budownictwo 

mieszkaniowe 

11,1 10,2 -8 proc. 2 proc. 

Zdrowie  17,6 21,2 20 proc. 4 proc. 

Rekreacja, kultura 

i religia 

3,6 5,7 58 proc. 1 proc. 

Edukacja 49,7 51,4 3 proc. 10 proc. 

Niesklasyfikowane 

wydatki 

19,4 18,1 -6 proc. 4 proc. 
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Wpływy do budżetu 

 

W 2014 r. wraz z opuszczeniem Afganistanu przez większość wojsk zagranicznych 

zdecydowanie spadły dochody wewnętrzne budżetu tego państwa9. W kolejnych latach 

dzięki wprowadzeniu nowych podatków oraz poprawie ściągalności starych rządowi udało 

się zwiększać te wpływy w tempie wyższym niż wzrost PKB. W 2020 r. w związku  

z epidemią COVID-19 ponownie nastąpił regres w tym aspekcie, przez co w 2021 r. ma 

nastąpić powrót do punktu już osiągniętego w 2019 r., kiedy dochody wewnętrzne prawie 

zrównały się z wpływami z pomocy zagranicznej (wtedy – 51 do 49 proc., w tym roku – 45 
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do 46 proc.). Ministerstwo finansów przyjęło, że w 2021 r. zdecydowanie poprawią się 

wpływy z tytułu podatków – z 103,8 mld w 2020 r. do 122,2 w tym roku. W kolejnych latach 

mają nastąpić także duże wzrosty: w 2022 r. do 243,8 mld, w 2023 r. 266,2 mld i w 2024 r. 

do 291 mld. 

Dochody wewnętrzne budżetu Afganistanu w najbliższych latach 

Rodzaj 

dochodu (w 

mld afgani) 

2020 r. 2021 r. 2022 r.  2023 r. 2024 r. 

Dochody z 

podatków 

103,8 122,2 138,3 147,9 159,3 

Dochody 

niepodatkowe 

(z 

wyłączeniem 

jednorazowych 

zdarzeń) 

56 94,2  105,5 118,2 132,5 

 

 

Całkowite 

dochody 

wewnętrzne  

177,8 216,5 243,8 266,2 291,9 

(Dochody za 2020 r. ostatecznie zrealizowane) 
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Przed styczniem 2021 r. zgodnie z umową między rządem Afganistanu a WTO (Światową 

Organizacją Zdrowia) planowane było wprowadzenie podatku VAT na towary 

importowane w miejsce dotychczasowego stałego podatku importowego. W związku  

z epidemią COVID-19 sporami wokół porozumienia pokojowego z talibami oraz niepewną 

sytuacją gospodarczą pomysł ten został odłożony do 2022 r. Docelowo ma on wynieść 10 

proc. i przynieść dodatkowe 1,1 proc. PKB.  

Wpływy z zagranicznej pomocy stanowią drugą, niemal równorzędną pozycję jeśli chodzi  

o wpływy do budżetu Afganistanu. Do budżetu operacyjnego trafią środki w wysokości 107 

mld afgani, które pochodzą przede wszystkim z dwóch funduszy: CSTC-A – 79 mld  

i LOTFA (Law and Order Trust Fund for Afghanistan) – 25 mld, a także dużo mniejsze  

z funduszu na rozwój telekomunikacji – 2 mld. Pieniądze z tego pierwszego przeznaczone 

zostały głównie dla ministerstwa obrony – trafi tam 65 mld afgani i w mniejszym stopniu 

dla ministerstwa spraw wewnętrznych – 14 mld. Z LOTFA finansowane są przede 

wszystkim potrzeby ministerstwa spraw wewnętrznych, aczkolwiek w budżecie nie 

pokazano szczegółowych wyliczeń.  

Dużo bardziej skomplikowana jest kwestia środków w budżecie rozwojowym, które 

pochodzą z wielu źródeł. Warto także zwrócić uwagę na to, że nie wszystkimi darowiznami 

rząd w Kabulu może swobodnie dysponować i z tego powodu w budżecie rozwojowym 
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dzielone są na dwa rodzaje wpływów – dyskrecjonalne i niedyskrecjonalne. Te drugie 

zostały przypisane do konkretnych projektów i nie można ich przeznaczyć na inne wydatki. 

W budżecie rozwojowym 85,6 mld afgani (52 proc.) należy do tej pierwszej kategorii (z 

czego z pomocy zagranicznej pochodzić będzie 39,7 mld), natomiast 72 mld do drugiej (44 

proc. – te środki w całości pochodzą z pomocy zagranicznej). 

Większość środków na konkretne projekty (budżet niedyskrecjonalny) zostanie 

przekazana z różnych instytucji jak np. ADB (Asian Development Bank) – 19,4 mld afgani 

czy funduszów ARTF (Afghanistan Reconstruction Trust Fund) – 17,1 mld, ARTF-IDA – 9,7 

mld oraz International Development Assistance/Bank Światowy – 8,8 mld. To poprzez te 

podmioty państwa przede wszystkim realizują swoje zobowiązania pomocowe. 

Dodatkowo niektóre kraje przekazują również osobno część swojego wsparcia.  

W budżecie Afganistanu wymieniono np. Włochy – 980 mld afgani, Indie – prawie 590 mln  

i Niemcy – 280 mln.  
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Wnioski 

 

Przyjęte w budżecie Afganistanu założenia co do tego, jak będzie się rozwijać gospodarka 

w następnych latach można uznać za mocno optymistyczne. O ile w tym roku, po kryzysie 

w 2020 r. może nastąpić odbicie gospodarcze, które pozwoli osiągnąć większy wzrost,  

o tyle w przyszłym roku jego skala może być już dużo mniejsza. Przykładowo po 2014 r., 

kiedy większość sił zagranicznych opuściła Afganistan, wzrost PKB wynosił średnio 2 proc., 

po tym jak we wcześniejszych latach kształtował się na poziomie 8-9 proc. rocznie. Wraz  

z wyjściem ostatnich wojsk zagranicznych można spodziewać się, że gospodarka 

Afganistanu zostanie pozbawiona kolejnych czynników wpływających pozytywnie na 

wzrosty, chociaż nie w tym stopniu co w 2014 r. Brak tych sił będzie najprawdopodobniej 

negatywnie wpływał na sytuację bezpieczeństwa – główny czynnik ograniczający życie 

gospodarcze. Malejące zaangażowanie innych państw ma też wymiar czysto finansowy. 

Przykładowo chociaż w listopadzie na konferencji darczyńcy zadeklarowali środki 

pomocowe na kolejne cztery lata, to było ich już mniej niż w poprzednim okresie  

i dodatkowo zostały obwarowane warunkami. Znalazły się wśród nich np. 

przeprowadzenie reform strukturalnych i walka z korupcją, w wyniku czego mogą one 

zostać stracone dla budżetu afgańskiego. Wspomniana pomoc dotyczy głównie wydatków 

rozwojowych, przez co jej ewentualny brak niekoniecznie musi odbić się od razu na 

bieżącym funkcjonowaniu państwa, aczkolwiek może ograniczać wzrost PKB i w związku  

z tym możliwości budżetowe w następnych latach. 

W budżecie na rok 2021 r. zakładany jest wzrost na poziomie 3,6 proc., w tym odbicie  

w sektorze usług oraz przemyśle. Trudne będą jednak do przewidzenia warunki 

pogodowe, które mogą poważnie wpłynąć na wynik rolnictwa. W ubiegłych latach sektor 

ten był często dotknięty przez susze, a ostatniej zimy zanotowano małe opady śniegu, 

bardzo ważne dla odnowienia zasobów wodnych. Nie wiadomo również jakie wpływ 

będzie miała w 2021 r. epidemia COVID-19 w Afganistanie. Szansę, chociaż coraz mniej 

prawdopodobną, będzie stanowić proces pokojowy, dzięki któremu wyeliminowana 

zostałaby główna przeszkoda do stabilnego wzrostu gospodarczego. Ponadto spaść 

powinna inflacja, która w zeszłym roku poważnie odbiła się na cenach żywności, co miało 
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duży negatywny wpływ na życie codzienne Afgańczyków. W budżecie zakładany jest  

w miarę stabilny kurs wymiany afgani i amerykańskiego dolara – na poziomie 77 afgani za 

dolara. Jest to ważna kwestia dla gospodarki Afganistanu, gdzie blisko połowa budżetu 

pochodzi z zagranicznych darowizn przekazywanych w obcych walutach, przede 

wszystkim dolarach. W najbliższym okresie na osłabienie afgani będą wpływać takie 

czynniki jak utrzymujący się transfer tej waluty za granicę (np. do objętego sankcjami 

Iranu) czy zmniejszającej się ilości tego pieniądza z powodu redukcji zagranicznej pomocy. 

Deprecjacja afgani może odbić się negatywnie na możliwościach spłacania przez rząd 

długu, który głównie został zaciągnięty w obcych walutach. . Po stronie pozytywnej tego 

zjawiska w bliższym terminie znajdą się np. większe wpływy rządu z pomocy 

międzynarodowej czy większe dochody z podatków nałożonych na import dóbr, gdyż są 

one płacone w walucie zakupu. W średnim terminie zakładana jest dalsza deprecjacja 

afgani, co może generować presję inflacyjną z powodu wyższych cen importowanych 

dóbr. 

Można wątpić, czy uda się zrealizować zaplanowany bardzo duży wzrost dochodów 

własnych do budżetu państwa w najbliższych latach. O ile w przypadku 2021 r. zakładane 

jest mocne odbicie z powodu niskiej bazy, szacunki na kolejne lata wydają się już być zbyt 

optymistyczne. Będą one na pewno obarczone następującymi zagrożeniami  

– pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w obliczu wycofujących się sił zagranicznych, 

dalszymi efektami (chociaż w dużo mniejszym stopniu) epidemii i niepewną sytuacją 

polityczną. Te czynniki będą również negatywnie wpływały na możliwości reformowania 

systemu finansów publicznych, takich jak np. wprowadzenie podatku VAT. Część 

powodów, dla których opóźniono tą reformę – niepewna sytuacja polityczna i spory wokół 

procesu pokojowego – dalej pozostaje w mocy, w związku z tym można się spodziewać, że 

zostanie ona znowu przełożona, tym samym pozbawiając budżet potencjalnych zysków. 

Jest to o tyle istotne, że w perspektywie 2024 r. rząd Afganistanu zgodnie ze swoimi 

zobowiązaniami wobec darczyńców miał być stanie finansować sam swoje siły 

bezpieczeństwa. Chociaż cel ten wydawał się mało prawdopodobny już dwa lata temu, 

kiedy dochody wewnętrzne zrównały się z pomocą zagraniczną, to epidemia w rezultacie 

epidemii COVID-19 postęp został anulowany, a widmo przynajmniej częściowej autonomii 

finansowej Kabulu ponownie się oddaliło.  
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W planowanych wydatkach resortów obrony i spraw wewnętrznych przewidziano 

stopniowe lub znaczące obniżki w kolejnych latach. Takie założenia wydają się być mało 

prawdopodobne jeśli przyjmiemy, że konflikt nie zostanie zakończony. Trudno sobie 

wyobrazić, że w trakcie prowadzonej wojny możliwe będą cięcia w wydatkach na te 

ministerstwa, jeśli konieczne będzie utrzymanie dotychczasowego stanu osobowego 

zarówno wojska jak i policji. W przypadku, gdyby rozmowy pokojowe przyniosły 

ostatecznie pozytywny rezultat, można się z kolei spodziewać, że utrzymanie wysokich 

wydatków na siły bezpieczeństwa będzie konieczne, aby opłacić część niedawnych 

bojowników, którzy wstąpią w ich szeregi. Zmniejszenie środków na resorty siłowe wydaje 

się być dodatkowo mało prawdopodobne w kontekście przywołanego wzrostu budżetu 

ministerstwa edukacji. Chociaż zwiększanie środków publicznych w tym sektorze wydaje 

się być bardziej perspektywiczne w dłuższej perspektywie, to jednak trudno to ocenić jako 

realne przy spodziewanej sytuacji bezpieczeństwa w bliższym i średnim terminie. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
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Overview of Afghanistan’s 2021 budget plan  

 

Przemysław Lesiński 

 

In February, the Afghan parliament approved the country’s national budget for 2021. It was 

created during the pandemic, and this factor constituted another major negative aspect for 

the Afghan economy, along with the ongoing conflict and unstable political situation. Last 

year, Afghanistan recorded a 1.9 percent decline in its GDP for the first time since 2001. This 

relatively small drop was the result of growth in the agricultural sector, which partly 

balanced the outcomes of recession in services and industry sectors. Compared to the other 

countries in the region, the GDP growth was average, although it is important to bear in 

mind that given the scale of the challenges ahead of Afghanistan, which are much greater 

than those of its neighbours, every setback could have dramatic results. The pandemic 

situation strongly affected the internal revenues in Afghanistan last year and the budget 

was saved by larger-than-planned foreign aid. 

Compared to the previous budget, the current one shows that the government plans to 

increase its overall spending by 45bn afghani and reach a total amount of 473bn afghani 

(about 6.1bn dollars), which translates into an increase of approximately 10 percent. As 

before, the current budget was divided into two main parts – operating budget, which 

covers current expenses and constitutes 66 per cent of the whole budget, and the 

development budget, where rest of the money goes, and which finances various types of 

investments. There are two main sources of revenues – internal, which are expected to 

reach 216.5bn afghani, and foreign grants, which are supposed to hit 218.9bnafghani. These 

two elements constitute 45 and 46 percent of total budget revenues respectively. Thus, 
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these internal/foreign revenues ratio will be close to the 2019 levels, which is a significant 

setback to the earlier plans. In 2021, the Afghan government will try to limit its budget 

deficit, which reached 52bn afghani at the end of the last fiscal year. However, in the 2021 

budget proposals, it is set at 37bn afghani. 

Most funds will be allocated to the defence and public security sectors – their total 

expenditures constitute 38 percent of the total budget and about 10 percent of 

Afghanistan’s GDP. The main recipients of these funds, i.e., the Ministry of Defence (MOD), 

the Ministry of Internal Affairs (MOI) and the local security service, are also the main 

employers in the Afghan government, after the Ministry of Education. Out of 886.000 

people working in the Afghan administration, 455,000 have a position in these three 

institutions. It is also worth noticing that most of the MOD (67 out of 88 bn afghani) and 

MOI (39 out of 59) expenses are covered by foreign grants. As foreign aid is to decline in the 

upcoming years, these funds are also to be reduced (especially for MOI). 

When it comes to internal revenues, the new budget predicts that they will improve 

significantly compared to the revenues collected by the end of the 2020 fiscal year – they 

will rise from 177 to 216,5bn afghani. In the upcoming years, the increase in revenues is 

supposed to grow at similar pace, partly replacing diminishing foreign funds. However, it is 

hard to expect that this plan will succeed, given the harsh reality of the conflict and the 

fragile political situation. Shrinking foreign aid will create additional pressure on the Kabul 

government. The scale of the coming reductions will probably not be very significant for the 

operating budget (i.e., ministries of defence and interior affairs) – the grants allocated to 

this part of the budget will drop from 107bn afghani this year to 89bn in 2024. However, 

these cuts will affect the development expenditures much more, as the government 

predicts that grants will decrease from 111bn in 2021 to 63bn in 2024. Additionally, receiving 

these funds is subject to Kabul meeting some conditions, such as carrying structural 

reforms, so abovementioned estimates could be optimistic at best. Shrinking aid will also 

indirectly affect Afghanistan’s budget, because economy will grow at a slower pace, which 

will limit revenues from taxes. However, the ongoing conflict will remain the main factor 

influencing Afghanistan’s budget revenues and expenditures in the near and mid-term. 

Until the conflict is resolved (and since the foreign troops are to soon complete their 
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withdrawal), all the government’s estimates for the future can be prone to error. On one 

hand, the conflict will limit the growth of Afghanistan’s fragile economy, while on the other, 

it will hamper Kabul administration’s ability to carry out much needed structural reforms. 


