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 .نمی باشد آنالیننظر افغان جرمن  و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد، عقیدۀ نویسنده لزوما   لیت متنومسئو

                 ۲۲/۱۰/۲۰۲۲  محمدآجان مرزئ داکتر

 

 از بازگشت طالبان به قدرت  پسافغانستان  یاقتصاد مل
 

 مقدمه 

های جدی مواجه بوده، و در حال وخامت  از به قدرت رسیدن مجدد طالبان با مشکالت و چالشپس  افغانستان یاقتصاد مل

های خارجی است که باعث کاهش تقاضای مجموعی در اقتصاد  معضالت عمده قطع شدن کمکبیشتر قرار دارد. یکی از  

ازدیاد نرخ  تولید و  استهالک و  اقتصاد ملی کاهش سطح  در  تقاضای مجموعی  از عواقب کاهش  ملی شده است. یکی 

شود. در ضمن عدم  یها و شدت بیشتر بحران اقتصادی مبیکاری ناشی از آن است که باعث کاهش عواید افراد و تصدی

دسترسی به سیستم مالی در جهان و منجمد شدن ذخایر اسعاری باعث بحران سیستم مالی و در نتیجه اختالالت در معامالت  

ها رکود اقتصادی در کشور را روز تا  تجارت بین المللی و ثبات پولی شده است. عدم دریافت راه بیرون رفت ازین چالش

 ه با آن فقر و گرسنگی ازدیاد خواهد یافت. تر ساخته و همراروز شدید

 

 معضالت عمدۀ اقتصاد ملی 

اقتصاد ملی کشور، طوریکه در باال تذکر داده شد، در یک حالت رکود قرار دارد. اقتصاد ملی افغانستان قبل از به قدرت 

ماد روبه کاهش به حکومت،  ، اعت۱۹سالی، پاندمی کوید    هم در حالت رکود قرار داشت، که دالیل آن خشک رسیدن طالبان

ها و سرمایه و مهمتر از همه فساد اداری بود. رشد منفی اقتصاد ملی افغانستان های بین المللی، فرار مغزکم شدن کمک

% بود. اعتماد مؤلدین در جریان یک سال گذشته به سیستم سیاسی کاهش بیشتر  ۳۰% الی ۲۰در جریان یک سال گذشته 

داران داخلی یا تولید شانرا متوقف ساخته و یا اینکه از هراس از دست دادن سرمایۀ شان به  یهیافته و قسمت زیاد سرما

های فنی و مسلکی با رسیدن مجدد طالبان به قدرت، کشور را ترک  خارج مهاجر شده اند. از جانب دیگر قسمت زیاد کادر

مغز فرار  ترتیب  این  به  و  اند  باعث کاهش ظرفیتکرده  درها  مؤلد  باالی    های  را  ناگوار  تأثیرات  و  ملی شده  اقتصاد 

 های اقتصادی وارد کرده است.فعالیت

 

، سطح  افتهی  لیخدمات عامه تقلتأمین    بیترت   نیو به اعوامل متذکره، باعث شوک اقتصادی، پولی و مالی در کشور شده  

مواد خوراکی، ارتقا یافته و اختالالت  بیکاری رشد یافته، عواید مردم تقلیل یافته، نرخ انفالسیون، به خصوص سطح قیم  

 های زیربنایی رونما شده اند. در فعالیت

در نرخ انفالسیون مواد خواراکی در ماه جوالی سال جاری در مقایسه با سال گذشته ارتقای قابل مالحضه مشاهد شده 

بود، این رقم در ماه جوالی سال  %  ۱۰،۷تواند. در حالی که نرخ انفالسیون مواد خوراکی در ماه جوالی سال گذشته می

ها از همین شود. کشورانفالسیون باعث کاهش ارزش داخلی و هم ارزش تبادلۀ پول می% ارتقا یافت.    ۵۱،۷جاری به  

نرخ انفالسیون از یک حد معین  بیشتر  افزایشکنند که نرخ انفالسیون از یک حد معین زیاد نشود، زیرا که  سبب تالش می

ح عاید حقیقی مستهلکین تا به حدی نزول کند که دیگر توان خرید بخش اعظم محصوالت مورد نیاز  شود که سطباعث می

شانرا نداشته باشند. به این ترتیب تقاضا به محصوالت کاهش یافته که به نوبۀ خود باعث کاهش در سطح تولید شده، نرخ  

می بیشتر  نزول  مستهلکین  عاید  نتیجه  در  و  یافته  ارتقا  هستهنرخ    کند.بیکاری   انفالسیون 

(Headline Inflation/Kern Inflation)   در ماه می سال گذشته تحت صفر قرار داشته و در ماه می سال جاری به بیشتر

% ارتقا یافت. این ارقام نشان دهندۀ ارتقای سطح قیم در مجموع و به خصوص سطح قیم مواد خوراکی است که با    ۱۵از  
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ی را در کشور حادتر ساخته  نرخ بیکاری ناشی از آن معضلۀ فقر و گرسنگ  افزایشو  های اقتصادیتوجه به رکود فعالیت

 (. ۲۰۲۲ – بانک جهانیاست )

هایی که ی و غیرغذایی نیستند. این معضله در خانوارهای اولیۀ شان به مواد غذایها قادر به تأمین نیازدر صد خانوار ۷۰

  ون یلیم   ۳شود که  یزده م  نیتخمآور خانه زنان بیوه، اشخاص سالخورده، معلولین و کودکان اند، حادتر از این است.  نان

 .(reliefweb -  ۲۰۲۲قرار دارند )ها مانند اسهال حاد    یمار یبه بشدن  و مستعد ابتال    هیکودک در معرض خطر سوء تغذ

های  ت. کمکهای خارجی وابسته اسیافته بوده و جهت تأمین رشد اقتصادی به کمکافغانستان یک کشور کمترین انکشاف

های نقدی به کشور  های گذشته کمکباوجود آنکه در ماه  .خارجی به کشور بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان قطع شدند

های مردم را در کوتاه مدت فقط بصورت محدود ها نیازمندیاز طریق سازمان ملل متحد انجام یافته اند، اما این کمک

% و ۴۵در حدود    یدر محصوالت ناخالص مل  یالدیم  ۲۰۲۰سال  به  تا    یخارج  یهاکمک  توانند. سهممرفوع ساخته می

 اردیلیم  ۱۱  یارف دولت% بود. سطح مصارف دولتی به تناسب عواید اش خیلی بلند بود. مص۷۵در تمویل مصارف دولتی  

های ارف، مصارف در بخشبود. باوجود آنکه قست زیاد این مصدالر    اریلیم  ۲،۵  امریکایی و عواید آن در حدوددالر  

های خارجی دیگر توان تمویل  حکومت با قطع شدن کمک  میلیارد دالر امریکایی(،  ۴،۸داد )نظامی و امنیتی را تشکیل می

  ۲۲۶،۲های خارجی در بودجۀ دولتی میالدی سهم کمک  ۲۰۲۰مصارف بودجوی اشرا ندارد. زیرا در حالی که در سال 

متوسط    یداخل   دیعوامیالدی )تخمینی( صفر خواهد بود.    ۲۰۲۲های در بودجۀ سال  این کمکمیلیارد افغانی بود، سهم  

های بودجوی اش با  و حکومت را در ارتباط با فعالیترا داشته    یشکل نزول  یالدیم  ۲۰۲۲و    ۲۰۲۰  یهاسال  نیدولت ب

میالدی   ۲۰۲۰بودجۀ دولتی در سال  اما قابل توجه است که سهم عواید از گمرکات در  .  های جدی مواجه خواهد کردچالس

میلیارد افغانی تخمین شده است. یکی از دالیل برای این ازدیاد   ۳۸،۷میالدی    ۲۰۲۲میلیارد افغانی بوده و در سال    ۳۲،۴

جات و مواد معدنی است. تناسب میان صادرات و واردات در  فساد اداری در حکومت گذشته و هم ازدیاد صادرات میوه

ازدیاد یافته است. صادرات کشور در  بصورت نسبیدی )تخمینی( تقلیل یافته است، یعنی حجم صادرات میال ۲۰۲۲سال 

 میالدی در مقایسه با ربع اول سال گذشته تقریبا  دو چند شده است.   ۲۰۲۲ربع اول سال 

صادراتی کشور در حال حاضر  دهد. یکی از اقالم مهم  جات و مواد معدنی تشکیل میقسمت اعظم صادرات کشور را میوه

رساند. قیمت یک  زغال سنگ است که حکومت طالبان آنرا را در مقایسه با قیمت بین المللی آن خیلی ارزان به فروش می

(. باوجود Trading Economics   -  ۲۰۲۲دالر امریکایی ارتقا یافت )  ۴۶۰تن ذعال سنگ در ماه سپتامبر سال جاری به  

دالر امریکایی افزایش داد،    ۲۰۰به    ۹۰آنکه حکومت طالبان قیمت یک تن زغال سنگ را در ماه جوالی سال جاری از  

تن زغال    ۱۴۰۰۰تا    ۱۲۰۰۰های جهانی است. افغانستان روزانه  این قیمت پائینتر از نصف قیمت زغال سنگ در بازار

گیرد. پاکستان قبل از آن زغال سنگ مورد  ادرات به پاکستان صورت میکند که قسمت اعظم این صسنگ را صادر می

های گذشته از سبب  کرد. اما قیمت خرید زغال سنگ ازین کشور در ماهنیاز اش را عمدتا  از افریقای جنوبی وارد می

لر در بدل هر تن  دا  ۳۲۸های اروپایی به زغال سنگ ارتقا یافته و در ماه جون سال جاری به  تقاضای روزافزون کشور

 (.۲۰۲۲ – رویترزرسیده است )

افغانستان مفاد هنگفت را به دست میآورد. به اساس ت از  این ترتیب از واردات ذغال سنگ  خمین حکومت  پاکستان به 

میلیارد دالر امریکایی کاهش    ۲،۲پاکستان، این کار باعث خواهد شد که مصارف ساالنۀ این کشور برای واردات در حدود  

دهد )روزنامۀ یابد. قسمت زیاد این رقم مبلغی است که افغانستان با فروش زغال سنگ به پاکستان به قیمت نازل از دست می

The Nation/Thailand  –  ۲۰۲۲  .)  از جانب دیگر حکومت پاکستان تصویب کرده است که زغال را از افغانستان در بدل

آور است. روپیۀ پاکستانی یک واحد پولی یا ارز روپیۀ پاکستانی خریداری کند. این کار برای اقتصاد ملی افغانستان زیان

 است.   (Soft Currency)نرم 

بین المللی   تاجرانرز نرم خیلی بی ثبات و در برابر انکشافات منفی داخلی و خارجی خیلی حساس است. به این ترتیب  ا

کنند. عالوه بر آن بی ثباتی ارز نرم قابلیت نگهداشتن این ارز را به  از انجام معامالت تجارتی با ارز نرم خودداری می

گذاران خارجی را به خود  و سرمایه  اجران از کشورهای دارندۀ ارز نرم تسازد. بسیاری  عنوان ذخایر اسعاری باطل می
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توانند. اعتماد مردم به ارز نرم در مجموع خیلی کم است، زیراکه این ارز ارزش اشرا به سرعت از دست  جلب کرده نمی

العاده زیاد در ارزش  داده می های پولی سایر  با واحدارزش کم آن در مقایسه  هم  و  تواند. درنتیجه بنابر نوسانات فوق 

های پولی در جهان خیلی کم بوده، به سادگی قابل تبادله نبوده ویا هم قابل تبادله نیست  ها، تقاضا برای آن در بازارکشور

خیلی محدود است. فلهذا افغانستان با فروش زغال اینکه سیالیت آن  را نداشته و یا  یا سیالیت  وبه این ترتیب قابلیت نقدینگی  

روپیۀ پاکستانی یک ارز خیلی نوسانی، غیرقابل تبادله تا به حد زیاد، خیلی ضعیف و غیرقابل  سنگ به پاکستان در بدل  

ها را بدست خواهد آورد. به این معنی که کشور درینصورت از آن تا به یک استفاده در معامالت تجارتی با سایر کشور

تواند، آن هم در صورتی که پاکستان حاضر  رده می فقط با پاکستان استفاده ک  حد خیلی کم برای تمویل تجارت خارجی،

  معامالت باشد که در برابر صادرات به افغانستان کلدار پاکستانی را بپذیرد. از سوی دیگر با سرازیر شدن روپیۀ پاکستانی  

کشور از با این ارز در داخل کشور ازدیاد خواهد یافت، که باالی ارزش افغانی تأثیر منفی خواهد داشت. به این ترتیب  

های بین المللی دست نخواهد یافت، به خصوص با درنظرداشت این  صادرات به پاکستان به اسعار قابل تبادله در بازار

واقعیت که کشور از سبب منزوی شدن از سیستم مالی بین المللی و عدم دسترسی به ذخایر اسعار خارجی با مشکالت  

الت متحدۀ امریکا یک صندوق را برای یک قسمت پول منجمد شدۀ  ایجدی اقتصادی مقابل است. باوجود آنکه حکومت ا 

افغانستان ایجاد کرده است، باید گفت که ازین پول برای رفع گرسنگی در افغانستان بصورت محدود و غیرمستقیم استفاده  

 تأمین نقدینگی در رای تواند. این ذخایر دارایی اسعاری بانک مرکزی افغانستان و پشتوانۀ ارز ملی بوده و از آن بشده می

 تواند. برای استقرار نرخ تبادلۀ ارز ملی استفاده شده می هممعامالت تجارتی بین المللی و 

المللی از یک طرف باعث شده است که کمک  های خارجی توسط سازمان ملل متحد  منزوی شدن از سیستم مالی بین 

نگیرند قرار  مرکزی  بانک  دسترس  در  مستقیم  کمکبصورت  این  بشری .  تبادلۀ  تسهیالت  پروگرام  چوکات  در  ها 

(Humanitarian Exchange Facility – HEF)،  های دالری جامعۀ جهانی را به بانک بین المللی افعانستان حواله  کمک

. از نظر من  توانندها و اهداف بشری مورد استفاده قرار گرفته شده میکرده که بعد از تبادله با افغانی برای تمویل پروژه

افغانی هم همین موضوع بوده می تبادلۀ  ثبات نسبی نرخ  از دالیل  ثبات پولی در صورت عدم  یکی  این نوع  اما  تواند. 

های تولیدی، شکل مصنوعی را داشته و فقط معضالت پولی را  موجودیت پشتوانۀ پولی به شکل ذخایر اسعاری و فعالیت

طرف دیگر کشور با منزوی شدن از بازارهای پولی و مالی در جهان محصوالت تواند. از  مدت حل کرده می در کوتاه

تواند. پاکستان، طوریکه در باال تذکر داده شد، ازین حالت در واقعیت  صادراتی خود را به مشکل به فروش رسانیده می

 کند. ریداری میسوء استفاده کرده و ذغال سنگ را از افغانستان به قیمت نازل و در بدل روپیۀ پاکستانی خ

 گیری یجهتن

وضعییت اقتصاد ملی افغانستان رو به وخامت بوده، قطع  توان گفت که در جریان یک سال گذشتهبصورت مختصر می 

های خارجی باعث نزول تقاضای مجموعی در اقتصاد ملی شده است. عواید کشور در برخی از ساحت ارتقا  شدن کمک

بودجه کافی نیستند. نرخ انفالسیون بلند بوده و باعث نزول عاید حقیقی و سطح زندگی خیلی یافته است اما برای تمویل  

های بشری بیشتر وابسته خواهد ساخت. انکشافات مثبت در  پائین مردم شده و در آینده قسمت زیادتر مردم را به کمک

امکان خراب شدن  باشند. در عین زمان  یرسند. اما این انکشافات مثبت شکل فصلی را دارا مبازار کار به مشاهده می

وضعییت امنیتی موجود است. بیالنس تجارت، طوریکه در باال تذکر داده شد،  از سبب ارتقای سطح صادرات بهبود یافته 

های بانکی هنوز به شکل عادی برنگشته، سطح سیالیت و یا نقدینگی هنوز هم خیلی پائین است و در نتیجه  است. فعالیت

وده و امکان کاهش سریع بیشتر آن موجود است. نرخ تبادلۀ افغانی منجمله از سبب بها خیلی کم  یت پرداخت بانکقابل

انتقال پول نقد به کشور ثبات نسبی داشته، اما بنابر دالیل امنیتی و سیاسی واقتصادی در معرظ خطر و  وخامت قرار دارد 

 (.  ۲۰۲۲ – الف -بانک جهانی)

باتوجه به مشکالت و معضالت اقتصادی کشور، حکومت طالبان باید با درنظرداشت منافع ملی کشور در تالش ایجاد و  

های  د، زیراکه کشور به عنوان یکی از عقب مانده ترین کشوریافته باشهای رشدکشوربهبود روابط سیاسی و اقتصادی با 

ها نیاز داشته و بدون آن امکان رشد اقتصادی کشور موجود نبوده و یا خیلی محدود است.  مالی ازین کشور   جهان به کمک

ها  ذیرتر ساخته و وابسته به این کشورپوابستگی در مناسبات اقتصادی به یک یا دو کشور، اقتصاد ملی کشور را آسیب 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

این کشورمی اقتصادی مقابل بوده و جاگزین شدن کشورسازد. در ضمن خود  های  ها، مانند پاکستان با مشکالت جدی 

  سازد.رشدیافته را در مناسبات اقتصادی ناممکن و یا خیلی محدود می 

 :منابع

 Afghanistan Economic Monitor) ،)۲۰۲۲نمای اقتصادی افغانستان بانک جهانی،  - ۱

 بانک جهانی : جا ببینید)در خط(، درین

 ( ۰۹/۲۰۲۲/ ۰۷تاریخ دسترسی )

۲ - reliefweb ،یابد می شیو فقر افزا یگرسنگ ،یافغانستان: با تداوم خشکسال(Afghanistan: Hunger and poverty surge as drought persists) 

 reliefweb: جا ببینید)در خط(، درین

 ( ۰۹/۲۰۲۲/ ۰۷دسترسی )تاریخ 

 . ۲۰۲۲، (Trading Economics) اقتصاد تجارتی -۳

 Trading Economics :جا ببینیددرین ٬(در خط) 

دسترسی)  ق  -رویترز  -۲(۰۹/۲۰۲۲/ ۰۷:  تاریخ  همسا   متیافغانستان  کشور  به  صادرات  رونق  با  را  سنگ  افزا  هیزغال   دهد   یم  شیپاکستان 

 (Afghanistan lifts coal prices as exports to neighboring Pakistan boom) ،۲۰۲۲ . 

   رویترز  :جا ببینیددرین ٬(در خط) 

 ( ۰۷/۰۹/۲۰۲۲: یدسترس خی)تار

 ،آغاز کرد  خاموش شدن برقمقابله با   یافغانستان را براپاکستان واردات زغال سنگ از   -The Nation/Thailandروزنامۀ  -۴

 (Pakistan starts importing coal from Afghanistan to combat blackouts) ،۲۰۲۲ . 

 The Nation/Thailand :جا ببینیددرین ٬(در خط) 

 ( ۰۷/۰۹/۲۰۲۲: یدسترس خی)تار

 پایان
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