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 2۵/۰۹/2۰1۸             توانا آشکار
 

 یمنابع اقتصاد تیریحکومت در عدم مد یناتوان
 

 تیاولو یداتیافغانستان و استفاده از منابع عا یغاز کار اش وعده سپرد که رشد اقتصادآبا  یوحدت مل حکومت
 یکه در بخش اقتصاد یبا تجارب باال یجمهور غن رئیسبود که  نیا زینظام خواهد بود. باور ها ن نیا یبرنامه ها

وزارت اقتصاد  تازهٔ  ارقام. اما با گذشت چهار سال  دیآ رونیب یبه خوب یموجود اقتصاد تیتواند از وضع یدارد م
  .رودیم شیمردم پ یها وزرآخالف  تیکه وضع دهدینشان م
ف خال یاقتصاد تیداشت گزارش داد که وضع زانیشنبه اول م کیکه در روز  یاقتصاد در کنفرانس خبر وزارت
 افتهیدرصد کاهش  2.۴درصد به  2.۷از  یکه رشد اقتصاد دهدیوزارت نشان م نیا ارقامفته است و ر شیانتظار پ

 .است
نستان اتکرار شود؛ کسر بودجه افغ 2۰1۴انتخابات سال تیهشدار داده بود که اگر وضع زین یبانک جهان نیا درکنار

از  ی. بانک جهانافتیخدمات به مردم کاهش خواهد  هیدولت در ارا تیو ظرف دیدالر خواهد رس ونیلیم۵۰۰به 
 .موجود را حفظ کند یکه دستآورد ها خواهدیحکومت افغانستان م

از پنجاه درصد  شیبه ب زیفقر در افغانستان ن زانیکه م دهدد ینشان م یگزارش شش ماهه بانک جهان یها افتهی
 .است افتهی شیافزا
 یاست، در حال افتهیکاهش  یهزار بست کار1۴۰، 2۰1۷تا  2۰1۳ یها لسا انیدر م یگزارش بانک جهان ادیبن بر

 .شوندیهزار افغان وارد بازار کار م۴۰۰که ساالنه 
 یاثر و طرح هکشور برنامه مؤ  نیرشد اقتصاد ا یاست که حکومت افغانستان برا نینشان دهنده ا تیوضع نیا ادامه

 . ندارد یگذار هیرشد سرما یگذار برا ریتاث
 .میقرار ده یرا در پنج بخش عمده به بررس یحکومت وحدت مل یها یاست تا نا توان ازین نیا در

 

  :ثرمؤ  یها تیاستفاده از ظرف اول

 یمهم اقتصاد یثر را در بخش هاالزم و مؤ  یها تیحکومت افغانستان در چهار سال گذشته نتوانسته است ظرف
 یاز کدر ها یبوده است و شمار یاسیس یها انیه با جرها به اساس روابط و مشور یتقرر شتریانتصاب کند و ب

 یم براالز تیهستند از صالح فعالً  ایکوچک مشغول کار بودند و  ایبلند و  یها امثر که در مقافراد مؤ  ایو  یاقتصاد
 ردیگ یصورت م یجمهور غن رئیس یاز سو یمداخالت در امور اقتصاد شتریو ب ستندیبرخوردار ن تیبهبود وضع

 . شده است یاقتصاد یمداخالت مانع کالن در برنامه ها نیکه ا
 

  :دیمنابع جد افتنی دوم

 ینقش یعیاست. بدون شک منابع طب ازیمورد ن هیبه منابع اول یدسترس ازمندیو خدمات مختلف در وهله اول ن دیتول
 نهیمه است تا منابع و زنتوانست زین نهیزم نیدر ا یحکومت وحدت ملمختلف کشورها دارند.  عیدر صنا کنندهنییتع

کشور شده اند با  نیدر ا یگذار هیگذاران که عالقمند سرما هیسرما شتریسازد و ب دمساع یگذار هیسرما یها را برا
 .کمبود منابع مواجه اند

 

  کار: یرویتخصص ن شیافزا سوم

متخصص و ماهر علت  یانسان یرویو خدمات مختلف در اقتصاد است، ن دیتول شیمعلول افزا یاگر رشد اقتصاد
مکلف بود تا در بهبود  زین نهیزم نیدر اقتصاد است. حکومت در ا دیوجود آمدن کاالها و خدمات جد در به یاصل
 تیرفظ شتریالزم صورت نگرفته و ب یکار ها نهیزم نیکرد که در ا یمها تالش  تیو جذب ظرف یشغل یها تیظرف

  .دارد انیپروسه جر نیار از کشور فرار کرده اند و اک طینبود شرا لیها در چهار سال گذشته به دل
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  :دیجد یتکنولوژ افتنی چهارم

فاکتورها در  نیتراز مهم یکی نیمحصوالت و خدمات نو دیدر تول دیجد یها و دستگاه لیابزار، وسا ها، هیرو افتنی
امروز افغانستان در  است. یجهان یها کاال و خدمات در بازار دیکشورها و فاصله گرفتن آنها در تول یرشد اقتصاد

دم و ع یبسته بند یخشک و تازه دست باال دارد اما نبود امکانات برا یها وهی، م، پشمران، زعفنیقال دیبخش تول
به فروش  نیئافغانستان به نرخ پا داتیسبب شده است که تول داتیتول نیپرورس ا یبرا دیجد یها یاستفاده از تکنالوژ

 .کشور ها صادر شود گریه نام دب نکهیا ایرسد 
 

 نایحرکت جر لیکشورها که گاه موجب تسه یعوامل در رشد اقتصاد نیتراز مهم یکی تجارت: شیافزا پنجم

 یحجم مبادالت تجار شیکشورها و افزا ریثر با ساارتباط مؤ  یکشور در برقرار کی ییخواهد شد، توانا هادهیا ریسا
ده و کر یگذار هیدر سرما غاتیاقدام به تبل ثرمؤ  یکار ها یبه جا شتریافغانستان ب یاست. امروز ادارات اقتصاد

 جادیا است که حکومت به جز چند مورد مثالً  نیا تیاما واقع دهندیمردم م یرسانه ها قینا درست را از طر ارقام
  .است ثر انجام ندادهکار مؤ  ستیگذار ن ریبه رشد اقتصاد تاث ادیکه ز ییهوا یها زیدهل
ده و مبدل ش یکشور کامل مصرف کینادرست حکومت در چند سال گذشته سبب شده است تا افغانستان به  استیس

ام اگر اقد تیوضع نیشود که ادامه ا رونیواردات ب لهیشود به وس یافغانستان کمک م یکه برا یتمام اسعار خارج
  .خواهند کشاند یستینشود افغانستان را به پرتگاه ن

 
 پایان
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