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پژوهشگر و پوهنتون استاد  

 ! افغانستان در حاضرمختصر وضعیت اقتصادی بررسی 
 

 (Introduction)مقدمه 

حکومت نه تنها ماه میگذرد اما عملکردهای سیاسی و اقتصادی  9 آتقریب اکنونحکومت وحدت ملی تا کار  از آغاز 

بوجود آمدن  به باور اکثر کارشناسان .بلکه تاثیرات منفی روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور گذاشت ،ه بودنموفق 

ریاست  موازی بین رییس جمهور و گروه وموافقت گی، عدم هماهنخالف اراده ملتودو گروه متخاصم از  حکومت

 .تشکیل میدهدهای حکومت وحدت ملی را  چلنجمثلث اساسی   ،ناکارایی های رژیم حامد کرزئ و اجراییه

چندان  کنونداخلی تا  هایدر سیاستجمهور در حرکتهای سیاسی خارجی موفق است اما  رئیسهرچند به نظر میرسد 

اما از  باز نموده استرا  های امید تامین صلحدرپروسه صلح  پیشرفت در برازنده گی نشان نداده است. از یکطرف

در حوزه شمال نگرانی های مردم را بیشتر ساخته است.  و ملیشه سازی مثلث سازی رکود اقتصادی و گرطرف دی

یری،قدرت بازی گدر ،تعیین نشده  ش هنوز کامالا تداوم پیدا کرد، کابینه ا رژیم فعلی که پارلمان آن خالف قانون اساسی

اه قضاییه آن توسط سرپرستان گدست ،روز را تشکیل میدهد های دغدغه ی در سطح ستراتیژیک حکومتگو ناهماهن

اوج رسیده است، فرار سرمایه، بیکاری و رکود اقتصادی  بهتلفات نظامی و ملکی حمالت مخالفین و  و ردد،گاداره می

  . شکننده معلوم میشود رگدی بیشتر از هر وقت ؛دسترخوان مردم را کوچکتر ساخته

.از آنجاکه است هم در مدیریت مسایل سیاسی و هم اقتصادی تا هنوز درخشش چندان نداشته حکومت وحدت ملی یعنی

روی عملکرد های ث متمرکز به حپس بیشتر بنیست  حاضربررسی عملکردهای سیاسی حکومت موضوع نوشته 

 93در کشور بعد از انتخابات احصاییه ها و شاخصها  طوریکه میدانید در بعد اقتصادی. خواهد بود حکومت  اقتصادی

و اقتصاد رکودی تاثیرات منفی  میشودگتر ربز اقتصادی شکافگذشت هر روز ی پیموده اند و با افتحرکت همواره 

یکند. کارشناسان امور اقتصادی معتقد بر این شده اند که افغانستان درگیر اقتصاد راکت و م برمال گسترده تر را خود

این وخیم ترین وضعیت اقتصادی در کشور بعد از  آنها بر این باورند که .شده است (Stagnate Economy)رکودی

 وضعیت اقتصادي باورمند هستند که رکود بیشتر سیاسی -سقوط رژیم طالبان است. بعضی از تحلیلگران اقتصادی

اقتصادی دشوار  ثباتبعید هم نیست چون بحث ثبات سیاسی بدون خواهد کرد.  هحکومت وحدت ملی را به سقوط مواج

جهان نمیتواند نظم و قانونمندی را در  ی درپوشیده باشد هیچ نظامگر شکم گرسنه و تن نااست. ا و یاوه نه بلکه ناممکن

و برای وی درست و  نخواهد شدتابع هیچ قانون  جان میدهد یگگرسنپدریکه فرزند اش از  تامین کند. جامعهبین 

رسنه گسیر کردن شکم  هدف برای نیل به . وی دردگمی مفهومبی ر ارزشها گو دی،حق وباطل، سفید وسیاه نادرست

 ندش را سیر کندرزکه بتواند شکم ف راکاری  هرانجام و  نخواهند ورزید دریغی نامشروع زندش از هیچ کاریرف

 . میداندمعقول 
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که افغانستان در طی دو سال اخیر در هر  رددگمیمعلوم  ریمگبن در کشور اگر به احصاییه و شاخصهای اقتصادی

 حکومتکه  یدر وضعیت برای حکومت افغانستان رکود اقتصادی اا خوب ظاهرسکتور اقتصادی شاهد افت بوده است. 

که تدوام این اما باید بدانیم  .نیستهم است خیلی جالب  امریکا ایاالت متحده کمکهای جهانی و در صد متکی بر ۹۰

 گتجربه نشان داده است که در حاالت وخیم سیاسی و یا هم جن .خواهد بودا سستان طاقت فرافغانوضعیت برای ملت 

از یکطرف  چون .تمام شودران کننده گی و رکود در اقتصاد میتواند برای نظم جامعه خطرناک و نگشکننده ، 

به انقالب و خیزش های  مردم دست داردامکان  رگدی از طرف و می یابدسیاسی افزایش  ینروه های مخالفگ قطارهای

  قابل تشویش است. کامالا  مردمی بزنند که

 

  کشوروضعیت اقتصادی حاضر کوتاه بررسی

(A Brief Overview of Afghanistan Current Economy) 

  (Business Cycle)تجارتی دوران .1

. یک است رفتگاز آغاز حکومت کرزی تا به امروز حکومت افغانستان هیچ زمان مسایل اقتصادی را جدی ن 

نیز   در این بخش امریکاوعدم اراده   کمک های خارجی بهدر صد اقتصاد  ۹۰علتش امکان دارد متکی بودن 

اقتصادی به نفع مبادالت سیاسی  زینش هایگو  میشوددر افغانستان همواره اقتصاد شکار سیاست  بدبختانه باشد.

. اما کشور همین موضوع است انجام داده شده است که یکی از علل های اساسی نامطلوبیت در ادوار تجارتی

 ،در سالهای بعد از اداره موقتدر وضعیت وخیم تر قرار دارد.اقتصاد کشور  گربیش از هر وقت دی اکنون

 هامروز لیکن ؛ وکارا پایدارتورم بود اما رشد اقتصادی داشت البته نه رشد اقتصادی  درگیر عمومآافغانستان 

 یرانی های بیشمارگن که میرود (Economical Embolism)طرف راکت شدن یا رکود اقتصادیبه اقتصاد کشور 

بحران  میتواند کامالا ر مدیریت نشود گ. در این مرحله تحرک اقتصادی راکد میشود و اان آورده استیمه را ب

 Keynesian School of)تیوری رکود اقتصادی را مکتب کینزی است که قابل ذکر اقتصادی را بمیان بیاورد.

Economics)   پوهنتون هاروارد اا ذاری نمود که بعدگپایه(Harvard University)  در توسعه فراتر آن نیز امریکا 

 دهندهنشان   وضعیت، این باشددرصد  ۳الی  ۲هر کشور که رشد اقتصادی اش  ،نقش داشت. نظر  به علم اقتصاد

که این وضعیت را  میباشد تورم  م باتوارکود اقتصادی  اا رکود اقتصادی است. بعض مرحله در کشور داخل شدن

Stagflation عرضه  کسر این وضعیت شد. یرگدر متحدۀ امریکا ایاالت  ۱۹۷۳در سال ونه مثال گ.  به ویندگمی

ذاری، فرار سرمایه، گکاهش در نسبت بازدهی سرمایه  ر،گپایین آمدن نرخ کار پول، افزایش نرخ بیکاری،

فته میشود مدیریت نادرست اوضاع گنشانه های این وضعیت است . بیالنس تادیات، پایین آمدن نرخ تورم  کسردر

نکته . است بوجود آمدن رکود در افغانستانسیاسی و عدم تطبیق مؤثر سیاستهای اقتصادی از علت های اساسی 

تجارتی راف گ ،برجا باشد و رکود اقتصادی پا کندر تورم بیشتر کاهش پیدا گذکر است اینست که اکه قابل ای
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کاری برای افغانستان  رون رفت از آن وضعیت که ب خواهد رفت  Deflationاا و غالب (Depression)طرف رکود

 . نخواهد بودساده 

 

 شکل: وضعیت اقتصاد افغانستان در دوران تجارتی 

 

   (Economic Growth & Per Capita Income)و عاید سرانه رشد اقتصادی .2

 .نبوداه تا به امروز شاهد رشد اقتصادی پایدار و کارا گهیچ ، افغانستانذشتگکه  یسال حکومت ۱۴در کم و بیش 

در سالهای  هرچند قابل ذکر است که .نمودیماپایداری و نا کارا را تجربه همواره رشد اقتصادی کوتاه مدت و ن ما

مناسب بود ، به وضعیت این کشور اقتصادی در افغانستان رشد  ۹۳تا قبل از انتخابات  حکومت کرزی نخست

انتخابات نسبت از آغاز اما پایدار نبود.  این نرخ اهگبسیار بلند نیز بود اما هیچ رشد اقتصادی بعضی سالهاالبته در 

که خودش  در صد شده است ۱کاهش یافت و امروزه نزدیک به  یرشد اقتصادی در افغانستان بشکل دراماتیک

،سکتور هر سه سکتور اقتصادی یعنی سکتور صنعتی در افغانستان حاضر  است. اقتصادی Stagnation  نشانه

ر به احصاییه بازی گا .است رکود اقتصادی پیام آور عالیم این که یافته استکاهش  زراعتی و سکتور خدماتی

رشد اقتصادی  افغانستان 2013در سال حاصل میشود مثآل  در مورد رکود اقتصادی بپردازیم وضاحت کامل

اقتصاد  اکثربه باور  اما داشت. رشد اقتصادی فیصد  2 افغانستان 2014فیصد و در سال  1.9 (ساالنه فیصدی)

 ختم سالو در بیشتر کاهش یافته است  2015در سال رشد اقتصادی افغانستان یری گدانان و مراکز احصاییه 

سال  رشد اقتصادی تخمین شده هرچند خواهد بود. در صد 1نزدیک به   افغانستان شاهد رشد اقتصادی 2015

رشد اقتصادی  کهها حاکی از آن است زارشگو حتا  بودتخمین شده  %2.5 در صد یعنی 1بیشتر از  2015
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همه این تخمین نشان میدهد که  کنونی وضعیتاا ظاهر اما ، کند لمسنیز میتواند را  یدر صد 3.5افغانستان سقف 

 . بوددر صد رشد اقتصادی قابل تحقق نخواهد  1و در حقیقت بیشتر از  ندها خوشبینانه بود

 مهم یکی از شاخصهایعاید سرانه قابل ذکر است که  به همین ترتیب عاید سرانه افغانستان نیز کاهش یافته است. 

همان  از عاید خالص ملی کشور تقسیم بر نفوس عبارت. عاید سرانه عنوان میشودها رشد اقتصادی در کشور

سرانه باید  نسبت عاید اا تطبیع استرجی در صد متکی کمکهای خا ۹۰مانند افغانستان که  ی. در کشوراست کشور

عاید سرانه نیز و  اینست که رشد اقتصادی در سالهای اول خوبتر بود  است آنچه قابل مالحظه لیکناندک باشد. 

و احصاییه کمتر  میرود شدهعاید سرانه کشور پایین  در حال حاضرر افزایش پیدا میکرد. گسال به سال دی یک از

اقتصادی  بعددر  را مؤثر بدبختانه حکومت هیچ کاری در این حال یی آمار میدهند ولیامریکادالر  330از 

  .اجرا نتواسته است افغانستان

 

 :  (Poverty)فقر .3

آن بحث و تاکید میکند. فقر زدایی  فقر یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر کشور در اقتصاد ملی خود روی

آن  بردن  هر کشور برای از بین .عنوان میشود (Macroeconomics)یکی از اهداف اساسی اقتصادی ملی

بانک  احصاییه بر اساس د.نطرح و تطیق میکن بر اساس واقعیت های عینی کشور  مخصوص را های ستراتیژی

در  . این رقمدر صد از افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند 36است یعنی د در ص 36 در افغانستان نرخ فقرجهانی 

در صد نیز آمده است اما این رقم نیز خوشبینانه به نظر میرسد. گفته میشو در سال  38.5بعضی از احصاییه 

 . تورمی داشته استمیزان فقر و فاصله بین طبقات در افغانستان افزایش  2015

 

 راف فقر در افغانستانگشکل: 
 منبع: بانک جهانی  
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 (Employment)اشتغال  .4

روال مطابق به این اشتغال نیز در اقتصاد ملی موضوع مهم و یکی از اهداف اساسی کشورها عنوان میشود. 

بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی بیشتر رکود کرده است. هرچند در  کشوردر  نیز وضعیت اشتغالرکودی 

شور را زنها بیشتر از نیم نفوس ک را میساخت چون از یکطرف گیک نسبت بزر بیکاری حکومت کرزی نیز

نسبت اشتغال برای مردان نیز ر گاز طرف دی در صد از آنها مشغول کار هستند و ۱۰تشکیل میدهد که کمتر از 

میلیون شاغل بیکار شده اند. بر  ۱ وحدت ملی از آغاز فعالیت حکومت ،تازه  های احصاییهناچیز بود. بر اساس 

 حاال. شده است در صد ۶۰یا  ۵۶افغانستان نرخ بیکاری در بین جوانان بالغ به ران گزارش اتحادیه کارگاساس 

ونه میشود حرف از گاشخاص متخصص و تحصیل کرده بیکار هستند چ یکه حت یدر وضعیت پرسش اینجاست که

ن جوانان سترده شدن صفهای مخالفین سیاسی کشور پیوستگیکی از علت های  میشود کهفته گثبات سیاسی زد؟ 

 بیکار به این صفوف است.

  (Foreign Investment and BOP)و بیالنس تادیات خارجی  هایذاریگسرمایه  .5

 ده افغانستان است.نشکن معقول توسعه پایدار اقتصاد ذاریهای داخلی و خارجی یکی از راه هایگافزایش سرمایه 

ذاری گسران حکومت وحدت ملی همواره در سخنان شان تاکید بر اولویت دهی ترغیب و توسعه سرمایه  هرچند

های سیاسی، قانون نادرست و چلنج .اما کدام برآیند مثبت تا به هنوز بدست نیامده است خارجی داشته اند

و صنایع، وزارت اقتصاد،  ، وزارت تجارتمانند بانک مرکزی، وزارت مالیه زیربط انهای دولتیگناکارآمدی ار

بر  ذاریهای خارجی در کشور کاهش یابد.گباعث شده است که نسبت سرمایه  وغیره  اتاقهای تجارت و صنایع

ذاری خارجی گهیچ سرمایه  یافتزارش اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان که در همین اواخر انتشار گاساس 

ر از گدر یکی از احصاییه های دی اا رفته است. ضمنگصورت نسترده بعد از بوجود آمدن حکومت وحدت ملی گ

ر افغانستان گاز جانب دی  فته میشود.گسخن  خارجیشور های کدر حجم تجارت و فرار سرمایه به  ٪۲۰کاهش 

نبود نداشتن قوانین مؤثر،  اساسی آن هایبوده است و علت (Deficit)همواره در بیالنس تادیات خود شاهد کسر 

 افراد متخصص در این بخش است.  نبود سترده  وگفساد اداری  موجودیت اقتصاد بین الملل،ستراتیژي 

 

 شکل:حساب جاری بیالنس تادیات افغانستان   

 ۲۰۱۵ بانک جهانی جوالییمنبع: 
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 واردات افغانستان شکل: 
 منبع: احصاییه مرکزی افغانستان

 

 شکل: صادرات افغانستان 
 منبع: احصاییه مرکزی افغانستان

 

 تجارت افغانستان  سبیالنشکل: 
 منبع: احصاییه مرکزی افغانستان
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 اندوخته های طال افغانستان شکل: 
 منبع: کنسول طال جهانی

 

 

 GDPافغانستان با مقاسیه بیالن تادیات حساب جاری شکل: 
 منبع: د افغانستان بانک 

 
 (Inflation)تورم  .6

تفکرین نظرات متفاوت در رابطه با تورم توسط م اقتصاد بازار آزاد و مختلط است. های متداول درچلنجیکی از تورم 

در صد را به نفع کشورها نمی دانند و برای  ۵اکثر اقتصاد دانان تورم بیش از  .استردیده گارایه  تاکنون اقتصادی

فته میشود که این گدر صد تورم دارد و  ۵افغانستان در حال حاضر بر اساس احصاییه ها مدیریت آن تاکید میکنند. 

صدمه وارد کند. در عموم تا  اقتصاد به در صد تورم میتواند ۲. متوجه باشد پایین تر از است پایین تر در حقیقت نسبت

توان بازی  حاال افغانستان که اصالا  اد و بدست آوردن توسعه کافی است.در صد تورم برای متحرک کردن اقتص ۳

ونه خواهد توانست تورم مطلوب را شناساسیی و از کاهش بیشر و گندارد چ را کردن با ابزارها و سیاستهای اقتصادی

اما آنچه  ذاران بانک مرکزی افغانستان باید پاسخ دهند. گسوالیست که سیاست  ،یری کندگیا هم افزایش بیشتر جلو
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رد واصدمه هر روز  روی اقتصاد کشور است که فعلی تورم نسبت اضرار از عبارت ،ران کننده برای ملت است گن

 . میکند

 

 شکل: تورم در افغانستان 
 www.traidingeconomics.comمنبع: 

 

   (Domestic Investment)ذاریهای داخلیگسرمایه  .7

کند ثبت شده  ذاریهای خارجیگنیز همانند سرمایه  داخلیذاریهای گاز آغاز حکومت حاضر تا اکنون روند سرمایه 

عدم ثبات سیاسی و فاکتور های اقتصادی است. از یکطرف ثبات سیاسی در  وضعیت است. علت اساسی این

ر نسبت بازده گو تضمین آینده آن تصور خیالی است و از طرف دی ذارگتان وجود ندارد، جان سرمایه افغانس

همچنان جریان پول در کشور کاهش یافته و مردم  یافته است.سترده گ در افغانستان کاهش  (ROI)ذاریگسرمایه 

 اساسی دلیل سه به این . میدهدکاهش  را در کشور  جریان پول این وضعیت زیرا نمایند خریدبیشتر  توانند ینم

 . می یابدکاهش  ذشت هر روز بیشترگبا  ذاریهای داخلیگاست که وضعیت سرمایه 

 

 (Investment Outflow)از افغانستان فرار سرمایه  .8

در این اواخر  اوج رسیدن فرار سرمایه  به ، افغانسان  امروزه اساسی اقتصاد رانی هایگو ن هاچلنجیکی از 

ذاری از افغانستان به گسترده سرمایه گاست. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و ضعف نظام مالی و بانکی سبب فرار 

وقتیکه سرمایه از کشور فرار میکند جریان پول در داخل کشور از لحاظ علم اقتصاد ر شده است. گکشور های دی

باالی رشد اقتصادی تاثیرات  میشود. این روند کامالا  هخه اقتصادی به کسر عرضه پول مواجو چر می یابدکاهش 

زارش گ رسمی درست در این مورد. تا حال کدام احصاییه کند همواجمنفی داشته و میتواند اقتصاد را به رکود 

در  انهای اقتصادی مرتبط تایید میکنند که فرار سرمایهگو سایر ار و صنابع اما مسوولین اتاقهای تجارت داده نشده

 به شدت افزایش یافته است.  این اواخر 
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 (Money Laundering & Financing Terrorism)تطهیر پول و تمویل تروریزم  .9

 امنیت در این سالها بطور اوسطدر افغانستان  .الزم است امنیت در قدم نخستپایدار و کارا  اقتصاد نیل بهبرای 

شده محدود بحث اقتصادی  شده و در این وضعیتوضعیت امنیتی وخیم تر  در حال حاضراما  تامین بودنسبی 

ی بدون در نظرداشت پیش نیازها این نظام و ه جدید استبیک تجر اقتصادی بازار در افغانستان کامالا . نظام است

 نتوانستیم پایه های اساسی نظام علت است که تا هنوز همبدین ،  عملی شده است در کشورتطبیق مؤثر  برای الزم

  (Black Economy)و اقتصاد سیاه  (Economic Oligarchy)الیگارشی اقتصادیکنیم.  یا تقویه را ایجاد مذبور

 کشانده است. چلنجبشکل دوامدار روند حکومتداری خوب را در کشور به 

 

های چلنجنبود سیستم مالی و بانکی در افغانستان یکی از اساسی ترین  حکومت دموکراتیک افغانستاناز آغاز  

 سیستم بانکداری و مالیبنیانی در یکی از مشکالت  به در افغانستان برای ثبات اقتصادی بود. تطهیر پول

به پول های سفید و قانونی است   (Illicit)جریان شستشوی پولهای غیر قانونیاست . تطهیر پول  مبدل شدهکشور

قانون نداشت وحاال که قانون دارد سالها بود   تطهیر پولدر افغانستان ز لحاظ قانون جرم پنداشته میشود.که ا

 های باعث شده است که بانکهای افغانستان مبدل به فابریکه . این موضوعتطبیق نمیشود یا قابل تطبیق نیست

سیستم بانکی افغانستان را برای تمویل  اره مخالفین سیاسی حکومت توانسته اندر هموگ. از طرف دیشوندپولشویی 

ر گفاجعه کابل بانک و دی آن از صفر ، بعد ۳موضوع حذف  چلنجفتته میشود گد. نتروریزم مورد استفاداه قرار ده

بانک جرمنی   (Commerz Bank)مرزار باعث شد که کگهای مالی دی بانکها و نهادرویداد های تکنیکی عملیاتی 

 . بکشدبیرون  بانکهای افغانستان  (Corresponding Bank)متناظربانک خود را از 

 

د. قابل ذکر است که نده  (Black List)بانکهای افغانستان را در لیست سیاه قرار تا بود اندک دور جهان  همچنان 

در  اما شدهنذکر  این بانکها ر در لیست رسمی نامگار دارند و ادر عمل اکثر بانکهای افغانستان در لیست سیاه قر

بانک مرکزی کشور هم  .مبادله میکنندتردیدی  ههیچ اجرا نمیکنند یا هم به دید عمل مبادالت مالی افغانستان را یا

 اه نتوانست از بانکهای خصوصی نظارت موثرگبود و هیچ حرفوی و متخصصسالهاست در دست اشخاص غیر 

 ،بود در آنزمان بانک مرکزی رئیسکه  تاز سقوط کابل بانک اسبق آقای فطرسه روز قبل  . مثالا آورد به عمل

فت که کابل بانک یکی از بهترین بانکهای منطقه است و هیچ مشکل وجود ندارد اما بعد از سه گ شدر کانفرانس

ردید. حل نشدن قضیه کابل بانک تاثیر گاعتبار  چار بحرانبانکی افغانستان دروز این بانک سقوط کرد و سیستم 

است و امروزه اکثر بانکهای خصوصی یا  گذاشتهسکتور بانکی و اقتصادی افغانستان  رویمنفی فوق العاده 

 نظارت بانک مرکزی در امان هستند.  گفساد اداری از چن از برکتسیاست زده اند و یا هم 
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 (Labor Migration & Brain Drain) مهاجرت ها و فرار مغزی .11

اینکه مهاجرت مهاجرت و فرار مغزی یکی از بحثهای داغ سیاسی و اقتصادی در کشورهای روبه توسعه است. 

میگیرد اما (International Economics)بین الملل  د بحث تفصیلی آن رابطه به اقتصادها چرا افزایش میابن

شد رمهاجرت و فرار مغزی از افغانستان به شدت در  ۱۳۹۳بعد از سال احصاییه در افغانستان نشان میدهد که 

 و دوم بعد اقتصادی. گیدم ثبات سیاسی و مصونیت زندیک ع : . علت این مهاجریت بیشتر از دو ناحیه استاست

 یبزرگ اقتصادی آن صدمه و انکشاف افغانستان که سخت نیازمند نیروکار متخصص است فرار مغزی برای رشد

تولید است  اساسی نیروکار انسانی متخصص که یکی از عوامل افغانستان به فقدان . همین اکنونخواهد کردوارد 

 منابع بشری خارجی را استخدام میکنند. مواجع است و در بسیار سکتور ها مجبورآ  ،

 

 (The Value of Afghani)ارزش اسعار افغانی  .11

برای افزایش ارزش بر مبنای یک اصل غلط اقتصادی حذف سه صفر  .نداشت  تگاه ثبااسعار افغانستان هیچ

با  طوریکه شاهد هستیدهدارد. گن پایدارن نتوانست نرخ آنرا صورت گرفت اما حکومت افغانستااسعار افغانی 

و مسوول پایداری  ذارگبانک مرکزی بعنوان سیاست  لیکن مییابدذشت هر ساعت ارزش اسعاری افغانی کاهش گ

انجام نداده  را ر کاریگهداری ارزش آن دیگن بخاطراسعار افغانستان جز دخالت مستقیم توسط پمپ کردن دالر 

 بانک مرکزی در طول این سالها نتواست سیاست اسعاری موثر را تطبیق کند. است.

 

سیاست اسعاری عبارتست از تمام فعالیتهای سیاست اقتصادی که توسط آن عرضه و تقاضای اسعار و بالخصوص 

کشورها ر گدر دیقابل یادوریست  نرخ تبادله پول داخلی در برابر پول خارجی تحت تاثیر قرار داده میشود.

با استفاده از ابزار لیالم  (Direction Action)  دخالت مستقیماه بانک مرکزی اجازه ندارد از سیاست گهیچ

(Auction) مرکزی باالی این سیاست نامعقول اتکا کرده است بانک بدبختانه لیکنند استفاده ک اربشکل دوامد .

 ذشت هر ساعتگبا  امروزه ارزش اسعار افغانستاناین عدم فهم و ناکارآمدی بانک مرکزی افغانستان است که 

 .مییابدکاهش 

 

پنجشنبه ها )بر اساس تصمیم کمیته لیالم که عمومآ  ۳۰الی  ۲۰ بطور عمومبانک مرکزی افغانستان هر هفته  

و  میلیون دالر را پمپ میکند (.لیالم میشود در بازار گیرند بشکل متداول به روز شنبه یا هم سه شنبهجلسه می

 افغانی را حفظ نمایند اما بی خبر از آن که استفاده دوامدار این سیاست نا اسعار ارزش توسط این جریان خواهدمی

 مبدل به ارزش معقول اقتصادی در ذات خود آینده اسعار افغانی را ناپایدار میسازد و ارزش پول افغانی را

 .  میکند مصنوعی
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 یی امریکاشکل: نرخ اسعار افغانی به دالر 
 www.tradingeconomics.comمنبع:

 
 
 

  (Private Sector) سکتور خصوصی .12

. اما بعد از نیست گدر افغانستان چندان پر رن ،نیز می نامند کشور سکتور خصوصی که آنرا فابریکه اشتغال

اقتصادی این سکتور بیشتر از سیاستهای بوجود آمدن حکومت وحدت ملی از سبب بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی 

 خودکار بازار سکتور خصوصی، بطور ابدیر صدمه دیده است. جریان پول که در کشور کاهش میگهر سکتور دی

وقتی وزارت مالیه جمهوری اسالمی افغانستان بجای آنکه نرخ مالیات را کاهش  ،رکود میکند. با این وضع نیز 

برعکس از سیاستهای  ،استفاده کند(Expansionary Fiscal Policy)دهد و از سیاستهای انبساطی 

  این حرکت .افزایش دهد  میخواستاستفاده کرده و نرخ مالیات را  (Contractionary Fiscal Policy)انقباظی

سیاست گر ا معقتد هستممن  .را جلوه میدهدذاران اقتصادی افغانستان گفهمی سیاست  بیاقتصادی کمال  معقولنا

نمی هیچگاه از این سیاست در این وضعیت استفاده  دمیدانستنالفبای اقتصاد را نیز  گذاران اقتصاد افغانستان

افزایش باعث این موضوع   .بنظر میرسدبه رکود مواجع  در افغانستان سکتور خصوصی در حال حاضر .نمودند

ثبات اقتصادی و عاید ملی را نیز صدمه وارد کند. حاال سوال اینجاست که این وضعیت تا   و شده استبیکاری 

 ؟دنکنموضوع مهم توجه نمیمردان با این قابل تحمل خواهد بود و چرا دولت چه وقت

 

  (Public Sector)سکتور عامه .13

اما در مورد لزوم  میشوندساختارهای حکومتی روز به روز فربه  چندان خوب نیست.وضعیت سکتور عامه نیز 

م که در افغانستان ما نیازمند یک ینقدم اول باید بدادر گیرد. آن اصآل بحث علمی و تخصصی صورت نمی 
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تمام شود اصآل نیاز  انشاهللا که رگ. وقتی جنگ در افغانستاننه بسیار بز هستیم )غالبآ کوچګ(  حکومت مناسب

بودجه  امسال میتوانیم برآییم.  آنهاهزار نیروهای امنیتی نداریم و نه هم از بار مصارف  350000به داشتن 

عواید ملی و هزینه های سکتور عامه نیز از طرف دیگر  . کاهش یافتبیلیون دالر  ۷.۹به  افغانستان حکومت

سر راه مصرف  چلنجنیز یکی از  و عدم ظرفیت مصرف بودجه  فساد اداری وخیم . در این وضعیتندرکود کرد

بیلیون دالر  36سکتور عامه را نداشت  مؤثرحکومت افغانستان که هیچگاه توان مدیریت  بودجه ملی است. 

، خویش خوری فساد اداری را دوباره مسترد کرد که کمال بی ظرفیتی را نشان میدهد.  بالعوض کمکهای

(Nepotism) تبیعض و(Racism)   .بعد از بوجود  گفته میشودنیز سبب عدم کارایی در این سکتور شده است

 افزایش یافته است.  در سکتور عامه افغانستان نیز ، خویش خوری و تبیعضآمدن این حکومت فساد اداری

 

 بودجه حکومت افغانستانشکل: 
 بانک جهانی منبع: 

 

  (Health Sector) سکتور صحی .14

ادی نتواست کلینک غانستان است. حکومت در سالهای متموضعیت صحت در اف کشور گبزر هایچلنجیکی از 

باوجودیکه حکومت افغانستان  یری کند.گهای معیاری تاسیس کند تا بتواند از رفتن پول به کشورهای همسایه جلو

کنون کدام تا  ،وارد میکندد افغانستان صدمه بیرون از مرز افغانستان شدیدآ روی اقتصابه پول میداند صادر شدن 

این موضوع باعث فرار پول از  رفته است.گصورت ن در این زمینه از جانب حکومت کاری قابل مالحظه

کلنیک وجود ندارد و در  در قریه ها که اصالا  .ذاشته استگملی تاثیر منفی  فغانستان شده است و باالی اقتصادا

و میر مادران و  گ. نرخ مرعنوان میشوندخیلی بی کیفیت  اما وجود دارد هاروغنتون گمراکز شهر های بزر

حی از است. در این حال سکتور خصوصی صسطح جهان  باال ترین در افغانستان درنوزادان در والدت ها 

 قابل بحث هم نیست.  و اصالا  دولتی بدتر تجربه شده است
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 (Gender)جندر .15

میسازد. اما در عمل کارهای بسیار اندک و نمایشی زیر این جندر در افغانستان امروزه دغدغه های روز را 

عنوان انجام داده شده است. افغانستان بدترین کشور از نظر خشونت علیه زنان در جهان عنوان شده است. هم در 

یرند. گمحیط خانواده و نیز در محیط کاری زنها خیال راحت ندارند و مورد لت و کوب و تجاوز جنسی قرار می

 جز از کارهای نمایشی و رسانه یی کاری مؤثر در این رابطه انجام نداده است.بین الملل نیز  جامعه

 

رفته است باوجودیکه برای تامین حقوق زنها گهمچنان در مورد وضعیت اقتصادی زنان اصآل توجه صورت ن 

تصادی زنان در اما متاسفانه هیچ نوع ستراتیژی برای خودکفایی اق خود کفایی اقتصادی بحث حیاتی است.

گرفته شد و زنها همواره از متکی باندند. از جانب دیگر هیچ کشور در چارچوب نظام افغفانستان روی دست ن

از این بعد است که تحقق نخواهد یافت.   پایداررشد و انکشاف اقتصادی به  در اقتصاد بازار بدون اشتراک زنها

  موضوع جندر برای اقتصاد حایز اهمیت پنداشته میشود. 

 

   (Financial Sector)سکتور مالی .16

اقتصادی پیش  وانکشاف و برای رشد میدهد سکتور مالی افغانستان که ستون فقرات اقتصادی کشور را تشکیل

اگر مقایسه صورت  .ه استهمواره شکننده ظاهر شدو   پایدار باشد هتا کنون نتوانست نداشته میشودپحیاتی نیاز 

از  گیرد باور دارم که نظام مالی افغانستان مقام ضعیف ترین و شکننده ترین نظام مالی جهان را از آن خود میکند.

تمویل  تابانکهای خصوصی بعنوان انجن تطهیر پول بحران پشتنی بانک تا به سقوط کابل بانک از مشهور شدن 

  نشان دهنده ناکارایی حکومت در این سکتور است. این رویدادهای تلخ تروریزم همه

 

اگر یک بررسی درست از سیاستهای اسعاری و دیگر سیاست های اقتصادی بانک مرکزی افغانستان انجام داده 

 Management)مدیریت کوتاه نگر را با اندیشه شود معلوم خواهد شد که ما همواره اقتصاد و نظام مالی افغانستان

Myopia)  ؛ تا زمانیکه یک سیستم مؤثر مالی و بانکداری در کشور ایجاد نشود، متوجه باشید  گرفتیم. تحویل

بعید است که اقتصادی افغانستان بدون داشتن یک نظام مالی و  . اصالا حکومتداری خوب یک رویا خواهد بود

کاری  چلنجاین حال حکومت وحدت ملی نیز تا به هنوز در خصوص این  ابو موفق پایدار شود. بانکداری کارا 

 است. انجام ندادهبانک مرکزی مسلکی  رئیسقابل ستایش را جز استخدام 

 

در حال  گردد.جدید بانک مرکزی چه تغییرات در این بخش رونما می رئیسروی کار آمدن دیده شود که بعد از  

  ه معلوم میشود. حاضر که وضعیت این سکتور کامآل شکنند
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  (Education)تحصیل .17

در  زارش داده شده است. باوجودیکه این بدترین وضعیت تحصیلگدرصد  ۲۸در افغانستان  بیسوادینسبت 

میعاری شدن را  مکاتب مشکالت سراسر جهان است دولتمردان افغانستان در این عرصه کم کار و توجه میکنند.

به مکتب دسترسی ندارند. به همین ترتیب از یکطرف راه یافتن به  پوهنتونهای  فرد هادارند و هنوز هم میلیون

دولتی افغانستان مشکل است و یک مقدار بسیار کم محصلین میتوانند به تحصیالت عالی دولتی دسترسی پیدا کنند 

خصوصی سال با جهان در فاصله است. سکتور  ۵۰ر سویه تحصیل در این نهای تحصیلی حد اقل گاز طرف دی

اه معیار و تازه بودن کاریکولم بهتر است اما از لحاظ نظارت در صفر تقرب گباوجودیکه از دید عالیتحصیلی 

و  ر افراد سود جوگ. از جانب دییابدمیکند و باعث شده است ارزش تحصیالت عالی در کشور کاهش 

با کسب مدارک  نمایند و ءواستفاده س های تحصیالت عالی خصوصیتوانسته اند از این نهاد  جنگساالران

 خود را فربه ساخته اند.  حتحصیلی تقلبی سوان

  (Corruption)فساد اداری .18

خطرناک برای حکومت افغانستان است. وجود فساد اداری در افغانستان صدمه های چلنجفساد اداری یکی از 

شفافیت مقام  از حیث. افغانستان بدبختانه استوارد آورده را به اقتصاد و سیاست و حکومتداری افغانستان  یگبزر

سترده در کشور معمول است.  حکومت گاز آن خود کرده بود که نشان میدهد فساد اداری  ۲۰۱۴را در سال  ۱۷۲

و متاسفانه بعد از بوجود آمدن اداره مستقل برای  برا بگیردنیز بعنوان نظارت کننده نتوانسته جلو فساد اداری 

فساد  حجم حکومت وحدت ملیدر به این حال اد اداری فساد اداری در کشور افزایش یافته است. مبارزه علیه فس

یافته است که نگران کننده افزایش  یافته است اما رویداد ها و روحیه فساد اداری از اثر عدم ثبات سیاسی کاهش

 و سبب افزایش حجم فساد نیز خواهد شد.  است

 

 افغانستانشکل: فساد اداری در 
 منبع: شافیت بین الملل
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 (Conclusion)یری گه جنتی

 تا اقتصاد در افغانستان همواره شکار سیاست شده است. سیاستهای اقتصادی نادرست حکومت وحدت ملی باعث شده

در  ۹۰ذشت هر روز شاهد کاهش در شاخصای اقتصادی باشد. از یکطرف اقتصاد افغانستان گاقتصاد افغانستان با 

زینش های نادرست برای سمت گر گاز طرف دی .است امریکا به خصوص الملل کمکهای جامعه بین به صد متکی

 ۹۳انتخابات  که اقتصاد افغانستان رکود کند.، سیستم نظارتی باعث شده است  وجودهای پالیسی ساز اقتصادی و عدم 

بسیاری  .منتج به رکود اقتصادی کشور شد که، بر اقتصاد افغانستان وارد نمود را یو حکومت وحدت ملی ضربه شدید

پوهان اقتصاد و سیاست معتقد هستند که درصورت تداوم این وضع نه تنها سیاست بلکه اقتصاد نیز در افغانستان از 

  باعث سقوط این رژیم خواهد شد.

زیاد دارد اما دلیل  علتهاینشان دهنده افت در کارکرد اقتصادی کشور اند. این کاهش  اقتصادی موجود یشاخصها

ذرد اکثر گماه از حکومت وحدت ملی می ۹پالیسی سازان اقتصاد افغانستان است. اکنون که آمدی راقتصادی آن ناکا

اشتغال،  نظیر. نامطلوب بودن شاخصهای هستندو پیام آور  بحران اقتصادی در کشور  ندمطلوبناشاخصهای افغانستان 

کاهش رشد اقتصادی و عاید سرانه، فرار سرمایه، مهاجرت و فرار مغزی، بی ارزش شدن افغانی وغیره میتواند پیامد 

 در قبال خود داشته باشد.نیز های نادرست اجتماعی را 

به نفع  که نه تنها ،شدر این وضعیت ادامه پیدا بکند افغانستان دوچار خیزش های ملی در برابر حکومت خواهد گا

. راه بیرون رفت  از این وضعیت خواهد کردوضعیت سیاسی ما نیست بلکه اقتصاد افغانستان را بیشتر صدمه وارد 

در سطح ستراتیژیک افغانستان آنچه خیلی مهم است موجودیت اراده خودکفایی اقتصادی  اما  ،بحث تفصیلی کار دارد

بیایند اجنتاب  و  بازی کردن با اقتصادی مصنوعی و شکننده  از بیش از ایندولتمردان افغانستان مهم است تا  است.

اقتصاد را  کنند. حکومت باید امریکادر صد  ۹۰اقتصاد افغانستان را از اتکا  سعی در مورد بیرون کردن در واقع

باید انتظار رسیدن به اقتصاد پایدار و کارا رویا خواهد ماند که در نتیجه حکومت در غیر دهد، اولویت الزم قایل 

 را داشته باشد.  یخیزش های مردم

 :  (Sources)منابع 

  جمهوری اسالمی افغانستان بانک مرکزی 

  وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان 

  وزارت مالیه جمهوری اسالمی افغانستان 

 افغانستان اتاقهای تجارت و صنابع  

 بانک جهانی 

 سازمان شفایت بین الملل 

  اقتصادویبسایت تجارت 

  ملل متحد 

  وزارت امور زنان جمهوری اسالمی افغانستان 

  سازمان تجارت بین الملل 

 ۱۳۹۴سرطان  ۱۱کابل 
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