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های اقتصادی نامزدان انتخابات افغانستان  آیا برنامه
 است؟  عملی

 
 

 
 

 اقتصادی این کشور معرفی کردهقانون اساسی افغانستان بازار آزاد را نظام 
است و  درصدی را تجربه کرده  طور میانگین هر ساله رشدی ده در ده سال گذشته اقتصاد افغانستان به

 .شود طور ملموس در ابعاد مختلف اجتماعی دیده می تاثیرات مثبت این رقم رشد به

است و دلیل   های اصلی المللی از نگرانی بیناما عدم اطمینان به تداوم رشد اقتصادی بعد از خروج نیروهای 
های اصلی این  های خارجی و مصارف نظامی کشورهای عضو ناتو از چشمه آن نیز واضح است: کمک

 .رشد اقتصادی در کشور بوده است
های کاری هزاران شهروند، قراردادهای  در حال حاضر قسمت بیشتر بودجه دولت افغانستان، فرصت

های خارجی وابسته  ی و خدماتی و حتی تخم اصالح شده برای کشاورزان افغان به کمکهای ساختمان شرکت
ها  تولید ناخالص داخلی افغانستان، به این کمک ۰۹%دهد که بیش از  است. آمار و منابع مختلف نشان می

 .مرتبط است
ترین مباحث حلقات  گرم اقتصاد افغانستان و شکستن زنجیر وابستگی اقتصادی به یکی از  به همین دلیل آینده

توان بازتاب آن را در سخنان نامزدهای ریاست جمهوری نیز مشاهده کرد.  سیاسی افغانستان مبدل شده و می
 .اند ه مبارزات انتخاباتی خود قرار داده تمام نامزدها بهبود وضع اقتصادی مردم را یکی از محورهای عمد
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تر دولت در عرصه  ل بیانگر توافق مشترک آنها روی نقش فعالبرنامه های ارائه شده توسط نامزدها تا به حا
سوی رشد صنعت و   ای فعال به گونه اند که دولت باید به باشد. بیشتر نامزدها بر این عقیده اقتصاد کشور می

 .حمایت از تولیدات داخلی توسط بخش خصوصی گام بردارد
گ کارگزاران افغانستان از سیاست اقتصاد مبتنی نوعی نشان دهنده چرخش بزر  های اقتصادی به این برنامه

رسد که تمامی نامزدها در پی تغییر  است. به نظر می بر بازار آزاد است که در ده سال گذشته رواج داشته
 .نظام اقتصادی از بازار آزاد به اقتصاد مختلط هستند

 تجارب کشورهای دیگر
شورهای کره جنوبی، ژاپن و تایوان دید که آهنگ بسیار توان در ک های موفقیت اقتصادی را می بهترین نمونه

تجربه کردند که بعدها به معجزه آسیایی  ۰%%۰تا  ۹۰%۰های بین دهه های  را در سال  سریع رشد اقتصادی
های مختلف حمایتی به صنایع داخلی، از قبیل  های این کشورها توانستند با ارائه بسته شهرت یافت. دولت

کمک در بخش تحقیق و  های وارداتی، تشویق صادرات،  ا نرخ بهره پایین، باالبردن تعرفههای بلندمدت ب وام
 .توسعه و غیره، روند رشد اقتصاد این کشورها را سرعت ببخشند

آید که مدل اقتصادی این کشورها  از سخنان برخی نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان نیز چنین برمی
دهد. یکی از نامزدها چندبار به موفقیت اقتصادی کره  ا را تشکیل میالگوی اصلی برنامه اقتصادی آنه

 .است جنوبی اشاره کرد و گفت که برنامه اقتصادی او بر اساس مطالعه پیشرفت اقتصادی آن کشور بنا شده
نامزد دیگری نیز از ایجاد میثاقی میان دولت و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت که در صورت موفقیت 

ری اقتصادی تشکیل خواهد داد که هر دو ایده، برگرفته از الگوی اقتصادی کشورهای یاد شده یک کمیته رهب
 .باشند می

های رشد اقتصادی باال بروند،  ها توانستند با حمایت از صنایع داخلی به سرعت از پله در حالی که آن کشور
قیق در کشورهای دیگری منجر به های ناد ها در نتیجه سوءمدیریت و ارزیابی ولی از طرف دیگر همان ایده

 .است ورشکستگی اقتصادی شده
ترین برنامه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ دوم جهانی  حمایت از صنایع داخلی عمده

بود. حتی نظام اقتصادی افغانستان قبل از هجوم اتحاد جماهیر شوروی سابق مبتنی بر نظام مختلط بود. ولی 
 ۹۰%۰ها در آمریکای جنوبی و آفریقا، کشورهای این دو منطقه را تا اواخر دهه  مایتی دولتهای ح برنامه

با مداخله  ۹۰%۰های خارجی غرق کرد که نهایتاً منجر به ورشکستگی آنها شد. تا آنکه در اوایل  زیر وام
تغییر نظام اقتصادی  صندوق بین المللی پول و پشتیبانی کشورهای آمریکا و بریتانیا، این کشورها مجبور به

 .خود به سیستم بازار آزاد شدند

 
 ها در برابر رئیس جمهوری بعدی افغانستان خواهد بود ترین چالش بیکاری یکی از اصلی

با درنظرگرفتن این دو تجربه کامالً متفاوت، بسیار مهم است که عوامل کامیابی کره جنوبی )و نیز ژاپن و 
تواند به درک  دیگر با دقت بیشتری مطالعه شود. شناسایی این عوامل می تایوان( و ناکامی اکثر کشورهای

این مسئله کمک کند که آیا تغییر نظام اقتصادی به سیستم مختلط در افغانستان همانند کره جنوبی به موفقیت 
 .های بیشتر به اقتصاد این کشور خواهد افزود خواهد انجامید یا گره
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 تغییر نظام اقتصادی افغانستان
 :دانند های اقتصادی می نظرها دو عامل را دلیل اصلی موفقیت نظام اکثر صاحب

های  عاری از فساد و بدور از فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی گروه اول، داشتن اداره اقتصادی نخبه، 
حکومتی ریزی اقتصادی و تطبیق آن توسط سایر ارگانهای  مافیایی؛ کره جنوبی، ژاپن، و تایوان برای برنامه

 .اداره واحد و مستقل اقتصادی را تاسیس کرده بودند
اما ویژگی عمده این ادارات و نکته اصلی تمایز آنها با ادارات مشابه در کشورهای دیگر داشتن بهترین کادر 

های تخصصی  ها صرفاً بعد از سپری کردن آزمون متخصص در کشور بود. فارغان ممتاز دانشگاه
 .ارگانها شوند توانستند شامل این می

شدند، ولی در صورت  درصد از متقاضیان موفق به ورود به این نهادها می ۵مثال در کره جنوبی کمتر از 
امنیت شغلی، و پایگاه اجتماعی باال از جمله امتیازاتی بود که از آن برخورددار  استخدام، حقوق خوب، 

 .بودند
های بنیادی کار در  های مافیای اقتصادی از ویژگی گروهاستقالل کاری و فارغ بودن از فشارهای سیاسی و 

گو  ادارات دولتی کره جنوبی بود. درین کشور شورای عالی اقتصادی صرفاً به شخص رئیس جمهور جواب
های  بود. البته باید خاطرنشان ساخت که قدرت کافی رئیس جمهوری این زمینه را مساعد ساخته بود که گروه

 .های این نهاد اعمال نفوذ کنند ی سیاسی و اقتصادی نتوانند بر تصامیم و برنامهمختلف رسمی و غیر رسم
توانست صرفاً با درنظر گرفتن اصل رشد اقتصاد ملی، بدون فشار  در نتیجه، شورای عالی اقتصادی می

 .های مورد نیاز را مطالعه، طرح و عملی سازد بیرونی برنامه
های اقتصادی اکثراً شکار  قا بدلیل نبودن قدرت متمرکز، برنامهاما در کشورهای آمریکای جنوبی و آفری

شدند. بنابر این، ارادۀ سیاسی شخص اول دولت و توانایی وی در تمثیل قدرت یکی از  منافع سیاسی می
 .عوامل عمده جلوگیری از نفوذ سیاسی )و غیر سیاسی( نهادهای مختلف بود

اد شده موثر بود، داشتن رابطه تعاونی و انضباطی با بخش عامل دومی که در موفقیت اقتصادی کشورهای ی
های صنعتی و صنعتگران بزرگ  خصوصی بود. نهادهای تنظیم کننده اقتصاد بطور مداوم و منظم با اتحادیه

ریزی شده،  های از قبل برنامه گذاری در بخش در تماس بودند تا بتوانند آنها را تشویق و ترغیب به سرمایه
 .های حمایتی دولت کنند زیر چتر بسته

ها نیز  این رابطه نزدیک برعالوه کمک به بخش خصوصی، بخاطر نظارت نزدیک از عملکرد این شرکت
های حمایتی دولت استفاده بهینه کند، بصورت جدی مورد  توانست از بسته بود، چنانچه اگر شرکتی نمی

 .گرفت بازخواست قرار می
ر سایه حمایت دولت، بدون اینکه به اهداف کالن ملی یعنی رشد توانستند زی ها نمی در آنصورت شرکت

صنعت توجه کنند، صرفاً به اندوختن سرمایه شخصی خود بپردازند. اما در کشورهای ناموفق به دلیل نبود 
داران تبدیل شده بود و این  های حمایتی دولتی بجای رشد صنعت به منبع درآمد سرمایه انضباط درست، بسته

 .ه عدم شکوفایی صنعتی منجر شدامر خود ب
شود، اینست که الزمه نظام  ای که روشن می با مطالعه عوامل موفقیت کشورهایی مثل کره جنوبی نکته

 .اقتصادی مختلِط موفق، یک دولت قوی و با اراده است
خواهد در صورت نبود دولت قوی، مداخله در عرصۀ اقتصادی، به احتمال زیاد، به زیان اقتصاد کشور تمام 

کمبود کادر تخصصی، نبود حس مسئولیت پذیری و نبود قدرت   شد تا به نفع آن. فساد گستردۀ اداری،
های حمایتی دولتی را در افغانستان طعمه منافع یک عده  تواند بسته اند که به آسانی می متمرکز عواملی
 .کوچک قرار دهد

لی بیرون شود، ولی در اقتصاد هیچ نسخۀ جادویی در این شکی نیست که اقتصاد افغانستان باید از حالت فع
 .شوند وجود ندارد بلکه عوامل متعددی دست بدست هم داده باعث رشد و یا رکود اقتصادی می
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در شرایط فعلی افغانستان از بین بردن فساد اداری، و بکارگیری نیروی متخصص در ساختار اداره 
تواند رشد  ای نمی هیچ نظام اقتصادی شود. در نبود این دو، عنوان اولین اولویت ملی مطرح   حکومت باید به

 .اش را تضمین کند پایدار متکی بر منابع داخلی
های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری  کار حال، بسیاری کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه با این

های مطالعه شده سازگار با  تا برنامهبیشتر به شعارهای طراحی شدۀ مبتنی بر مطالعات سطحی شباهت دارد 
هایی پیش  شرایط و نیازهای فعلی افغانستان. این نگرانی وجود دارد که در صورت عملی شدن چنین برنامه
جان اقتصاد  از مطالعه دقیق و حصول اطمینان از موجودیت منابع تخصصی الزم برای اجرای آن، پیکر نیم

 .افغانستان را بیش از پیش تضعیف کند
 

 با تشکر از سایت بی بی سی فارسی
 


