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 آن راتیعوامل و تاث ؛یکاهش ارزش پول افغان

 

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
ثباتی آن در برابر اسعار خارجی در یک کشور، اثراتی باالی نرخ مواد داخلی و خارجی  کاهش ارزش واحد پول و بی

 باشد. گذارد و در اقتصاد آن حایز اهمیت بیشتر می در آن کشور می
که پول آن از رود  رو است، از جمله کشورهای به شمار می ثباتی سیاسی و امنیتی روبه های بی افغانستان که با چالش

ثبات الزم برخوردار نیست و وضعیت اقتصادی در کشور نیز همواره به دلیل وضعیت ناگوار سیاسی و امنیتی در 
 حالت بدی قرار داشته است.

سو، به خصوص در زمان حکومت وحدت ملی سیر نزولی داشته و در حال  ازرش پول افغانی از چند سال به این
رسیده است. در کل، ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی بخصوص دالر امریکایی، بعد ترین حد خود  حاضر به پاپین

چیزیکه باعث به وجود آمدن مشکالت در  .میالدی، تا این اندازه کاهش نیافته بود ۲۰۰۳از چاپ پول جدید در سال 
 عرصۀ اقتصادی گردیده و زندگی مردم را زیر سایۀ خود در آورده است.

ی پول افغانارزش نکداری مدرن در افغانستان چه زمانی آغاز شد و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد، که سیستم بااین
های اند که در این  کاهش ارزش افغانی شده؟ پرسشکدام عوامل باعث گذشته در چه وضعیتی بوده و  سال ۱۷در طول 

 تحلیل مورد بحث قرار گرفته است.
 بانکداری مدرن در افغانستان

های دولتی و  تأسیس بانک و به میان آمدن سیستم مدرن بانکداری در افغانستان، سرمایه و مال دولت در خزانهقبل از 
شد. با آنکه در آن زمان تعداد کمی صرافان نیز در  های مردم از طرف مردم با خود شان محافظت می سرمایه

شدند و مردم دلچسپی معامله و  یاد می« خور حرام»و « سود خور»افغانستان وجود داشتند؛ اما در بین مردم بنام 
 ها را نداشتند. تبادلۀ پول یا اشیای قیمتی با آن
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در سال « د افغان ملی بانک»بنام این روند تا اواخر دهۀ سوم قرن بیستم ادامه داشت؛ اما با تأسیس نخسین بانک 
انستان نیز پا به عرصۀ نظام اقتصادی و م، افغ۱۹۳۹ در سال« د افغانستان بانک»و در ادامۀ آن با تأسیس  م۱۹۳۳

 بانکداری مدرن گذاشت.
گانه بانک در افغانستان، هم وظایف بانک مرکزی و هم وظایف بانک به عنوان ی «د افغان ملی بانک»در اوایل 

د »ز ، چاپ و نشر پول و سایر وظایف بانکداری دولتی ا«د افغانستان بانک»برد؛ اما با تأسیس  تجاری را به پیش می
 به این بانک واگذار گردید.« افغان ملی بانک

ر یشکل و نوع پول افغانی را به میل خود تغیهای مختلف  رژیم در افغانستان،م و سقوط رژیم طالبان ۲۰۰۱تا سال 
 ولی ؛کرده بودند توزیعخاصی به خود چاپ و  های نوت یا قومندانان جهادی بانک. حتی برخی از احزاب جهادی ندداد

 ۀ جدید گردید.مرحل واردکار آمدن نظام جدید در افغانستان با روی ،م۲۰۰۱این وضعیت پس از سال 
( ISO 4217( با کود )AFNهای جدید افغانی به ارزش حذف سه صفر افغانی سابق بنام ) نوتم بانک۲۰۰۳سال در 

بانک خصوصی داخلی و خارجی نیز در های دولتی چندین  در کشور مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر بانک
 افغانستان آغاز به فعالیت کردند.

گذرد، اما افغانستان هنوز هم از  سال می ۸۵که از ایجاد نخسین بانک و آغاز بانکداری مدرن در افغانستان حدود  با آن
قابل اعتماد مردم  گاهی صاحب رشد اقتصادی پایدار و یک نظام مالی منسجم، معیاری و جمله کشورهای است که هیچ

 های جهان نشده است.  و کشور
 
 

 م۲۰۱۸-۲۰۰۱ارزش پول افغانی 
توجهی  های سیاسی و امنیتی، اقتصاد آن همواره مورد بی ست که در طول تاریخ به دلیل چالشا افغانستان کشوری

ز رشد الزم باز ها باعث شده که اقتصاد کشور اهای غیرمؤثر حکومت سیاست رفته است.گقرار  ی وقتها حکومت
 بماند و پول این کشور نیز ارزش خود را حفظ کرده نتواند.

کار آمدن حکومت وحدت ملی در طول نزدیک به یکم و تشکیل نظام جدید در افغانستان تا روی۲۰۰۱بعد از سال 
 بیشتر به نیزنسبی  افغانی بود که این ثبات ۵۷الی  ۴۶، ارزش افغانی در مقابل یک دالر امریکایی از گذشته ونیم دهه

 های خارجی در کشور بود. ها، موسسات و انواع مختلف اداره ۀ جهانی، سازمانجامعنیروهای خارجی، حضور  دلیل
در طول چند م، ارزش افغانی در مقابل یک دالر امریکایی ۲۰۱۴در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 

م ارزش افغانی در مقابل ۲۰۱۴عد از تشکیل حکومت وحدت ملی تا آخر افغانی بود، اما ب ۵۷.۲۲به گونۀ اوسط  ماه
م دوباره ارزش افغانی در مقابل ۲۰۱۵درصد رسید. در اوایل سال  ۵۸.۱۸یک دالر امریکایی ماهانه به گونۀ اوسط به 

ماه فبروری  افغانی و در ۵۷.۷۶دالر خوب شد، چنانچه در ماه جنوری این سال ارزش پول افغانی در مقابل یک دالر 
 افغانی بود. ۵۷.۴
در اواخر همین  و از دست داد شدتپول افغانی ارزش خود را در مقابل دالر به  ،م۲۰۱۵از دو ماه نخست سال پس 

 م نیز۲۰۱۷م و ۲۰۱۶افغانی رسید. این وضعیت در سال  ۶۷.۲۵سال ارزش یک دالر امریکایی در مقابل افغانی به 
ارزش یک دالر امریکایی در  ،م قرار داریم۲۰۱۸ی نخست سال در اواخر نیمهکه اکنون ادامه داشت و  به گونۀ بطی

 رسیده است. افغانی ۷۳،۳۰مقابل افغانی به 
 

 عوامل کاهش ارزش افغانی
 چند عامل ذیل نقش دارد:در کل در پایین آمدن ارزش پول افغانی، 

های در حال حاضر پول دالر در برابر تمام پولامل، در کنار سایر عو های جهانی؛ بلند رفتن ارزش دالر در بازار
چندی قبل بانک مرکزی گذاشته است. به گونۀ مثال، رفته و این وضعیت باالی ارزش پول افغانی نیز تاثیر بلند جهان 

 یک درصد و ۴روپیه هندی نیز یک درصد،  ۶ دالرافغانستان اعالم کرد که یک روپیه پاکستانی ارزشش را در مقابل 
درصد کاهش یافت  ۴از دست داده، در حالکیه قیمت افغانی فقط  دالردرصد ارزش خود را در مقابل  ۱۲ ایرانی لایر

 است.
های زیربنایی تکمیل و یا هم افتتاح  پروژه شماری ازدر زمان حکومت وحدت ملی  که با آنشرایط خراب اقتصادی؛ 

نقش  های مخابراتی ر کردیت مصرفی شبکهوضع مالیه باندازۀ بیشتر تا در آن بیشتر شد که عواید حکومت  ؛گردید
کاری  تر گردید؛ میزان بی  ونیم دهۀ گذشته روز به روز خراب اقتصادی کشور نسبت به یک؛ اما در کل وضعیت داشت
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ها  مایه؛ کشور با فرار سرهای خطرناک راهی اروپا شدندراه صدها هزار جوان افغان از طریقو  به اوج خود رسید
 م شد.رو شد و رشد اقتصادی کشور نیز ک روبه

ترین مانع در برابر رشد اقتصادی و ثبات در ارزش پول افغانی،  در حال حاضر مهم ؛سیاسیو  شرایط خراب امنیتی
شود. افغانستان در  ها، تشدید روزافزون جنگ و عدم موجودیت ثبات سیاسی در افغانستان پنداشته می معضل ناامنی

حاضر در بدترین وضعیت امنیتی و سیاسی قرار دارد؛ اختالفات داخلی میان سیاسیون کشور و تشدید جنگ از حال 
های مخالف مسلح دولت از جمله مواردی اند که عرصۀ اقتصادی کشور را زیر سایۀ خود در آورده است.  سوی گروه

بد، بیرون رفت از معضل کنونی اقتصادی نیز بنابراین، تا زمانی که وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان بهبود نیا
 دشوار خواهد بود.

به لیالم گذاشتن دالر در بازار   یکی از دالیل مهم دیگر کاهش ارزش پول افغانی، سیاست ارزش مصنوعی پول افغانی؛
افغانی در ها و نرخ تبادلۀ  است. این سیاست با آنکه جریان پول افغانی در داخل کشور و از طریق آن کنترول قیمت

مدت و  کند؛ اما عمال ارزش پول افغانی را برای کوتاه ی کنترول می مقابل اسعار خارجی بخصوص دالر را تا اندازه
 کند. بطور مصنوعی حفظ می

عرضه دالر  ،نیروهای خارجی بزرگم با خروج بخش ۲۰۱۴پس از سال در کشور؛   خارجینیروهای کاهش شمار 
خارجی در افغانستان حضور  سربازها هزار  هد ۲۰۱۴چون قبل از سال  ،کاهش یافتافغانستان نیز  بازارهای در

این وضع ارزش افغانی را در یک  بودند.وارد کردن دالر به افغانستان  مندگزاف نظامی نیاز یها و برای هزینه ندداشت
 .رو به کاهش نهادز ارزش افغانی نی ،بود؛ اما با کاهش عرضه دالر در باراز حفظ کردهسبتاً ثابت نحالت 

 «د افغانستان بانک»انجام مبادالت با اسعار خارجی بر اساس قانون گرچند  استفاده از اسعار خارجی در مبادالت؛
به و معامالت انجام بیشتر مبادالت به خصوص در مناطق مرزی کشور شود؛ اما در حال حاضر  جرم پنداشته می

 شرق و جنوب کلداردر ، ایرانی گیرد، در حوزۀ غربی تومان اسعار خارجی )دالر، کلدار و تومان( صورت می
گیرد که این وضعیت  و در کل معامالت بزرگ اقتصادی و تجارتی در سراسر کشور به دالر صورت می پاکستانی

شود و ارزش آن در باراز کاهش  می خود باعث کاهش ارزش پول افغانی شده است؛ چون تقاضای پول افغانی کم
 .یابد می

آوری شفاف مالیات بر مواد وارداتی، حمایت از تولیدات داخلی و ترویج پول افغانی   با این هم، توجه به وضع و جمع
تواند تا حدی روی ارزش پول افغانی تاثیر مثبت داشته باشد؛ اما در حال حاضر با در  در مبادالت بزرگ اقتصادی می

نماید که ارزش  اشت وضعیت سیاسی و امنیتی کشور و عدم توجه جدی دولت به ارزش پول افغانی، چنان مینظرد
 افغانی در جریان این سال روبه کاهش خواهد بود.

نرخ مواد خوراکی، نفت، گاز و  رفتنکاهش ارزش پول افغانی باعث بلند در کنار این احتمال، در حال حاضر نیز 
 .استمواجه کرده  ی در این عرصهمردم را به مشکالت وشده  کشوردر روزمره گی  هت زندمورد ضرور مواد سایر

 ۵۰به  ۴۳افغانی، یک کیلو گاز مایع از  ۵۲افغانی به  ۴۴قیمت یک لیتر تیل پترول از  در طول چند ماه گذشته
 ۲۷۰لو چای سبز از افغانی و قیمت یک کی ۱۱۵۰افغانی به  ۱۰۵۰کیلویی از  ۴۹افغانی، یک بوجی آرد قزاقی 

بنابراین، برای کنترول و بهبود این وضعیت نیاز به اقدامات جدی دولت دیده  افغانی افزایش یافته است. ۳۰۰افغانی به 
 شود. می

 پایان
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